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Київ – 2017 

 Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (далі – 

Система якості) – це сукупність взаємопов’язаних та взаємодіючих 

елементів організаційної структури, визначених механізмів 

відповідальності, повноважень та процедур, а також процесів і ресурсів, 

які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її 

відповідність встановленим вимогам, які закріплені нормативно-

правовими документами, що спрямовані на забезпечення високої якості 

надання освітніх послуг в інституті.  

 Кінцева мета функціонування Системи якості – це забезпечення 

підготовки конкурентоспроможного на ринку праці випускника.  

 Система якості поєднує, впорядковує і спрямовує діяльність усіх 

структурних підрозділів інституту на здійснення високоякісної підготовки 

фахівця. Головним принципом функціонування Система якості є 

студентоцентрованість в усіх складових освітнього процесу в інституті.  

 Основними принципами Системи якості виступають:  

– відкритість усіх процесів, пов’язаних з наданням освітніх послуг;  

– сучасність змісту, форм, методів і технологій навчання студентів, 

слухачів та аспірантів;  

– варіативність і гнучкість у реалізації освітніх програм;  

– об’єктивність оцінок і суджень, постійна рефлексія;  

– практична спрямованість освітнього процесу, відповідність потребам 

ринку праці.  

 Внутрішня система забезпечення якості освіти реалізується через 

такі заходи:  

- моніторинг якості освітнього процесу; 

- психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів; 

- постійне оновлення і удосконалення навчально-методичного 

забезпечення; 

- розробка та впровадження в практику роботи нових освітніх програм 

й удосконалення та оновлення навчальних планів; 

- внесення необхідних змін до змісту підготовки фахівців; 

- впровадження інноваційних технологій і підходів; 

- неперервне підвищення кваліфікації педагогічного та науково-

педагогічного персоналу;                                                           

- проведення зовнішнього аудиту щодо управління якістю, який 

здійснюють незалежні установи оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти.   

 З метою здійснення моніторингу якості освіти в інституті 

проводяться:                          

– самоаналіз стану підготовки фахівців відповідно до нормативно-

правових актів і документів, ліцензійних та акредитаційних вимог тощо; 



– періодичний (не менше 2-х разів на рік) аналіз успішності (за курсами, за 

напрямами / спеціальностями, за структурними підрозділами) та якості 

знань студентів; 

– анкетування студентів «Викладач очима студентів» при обранні на 

посаду, а також при балотуванні для отримання вченого звання доцента чи 

професора;                   

 – опитування студентів щодо сформованості в них окремих 

компетентностей;                     

– опитування і анкетування роботодавців щодо якості підготовки 

працівників, які є випускниками інституту; 

– залучення роботодавців до роботи в екзаменаційних комісіях. 

 Психолого-педагогічний супровід адаптаційних періодів 

забезпечується інститутом кураторства, проведенням тренінгів з 

комунікаційного спілкування на початку навчання в бакалавраті, 

індивідуальною роботою з особами, що мають потребу в зазначеному 

супроводі.  

Постійне оновлення та вдосконалення навчально-методичного 

забезпечення реалізується через: 

– щорічне оновлення робочих навчальних програм, які обов’язково 

обговорюються на засіданнях кафедри; 

 – оновлення та розробку нових засобів діагностики навчальних досягнень 

(в т.ч. засобів поточного і підсумкового контролю, атестації). Всі білети 

семестрових і випускових екзаменів розробляються на компетентністних 

засадах;                             

– обов’язкове забезпечення навчальних дисциплін електронними 

навчальними курсами.  

 Система підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників є невід’ємною складовою Системи якості в 

інституті й регулюється окремим положенням.  

 Одним з важливих чинників Системи якості є запровадження 

корпоративного стандарту, який регулює відношення в колективі як між 

працівниками, так і студентами. Стандарт розроблений на засадах 

лідерства-служіння і є невід’ємною складовою суспільного життя в 

інституті.  

 Усім учасникам освітнього процесу рекомендовано дотримуватися 

корпоративних правил, які прийняті в інституті. 
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