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1. Загальні положения

1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу 

освіту» від 1 липня 2014 року №1556-УІІ; принципів, викладених у 

«Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти» Європейської асоціації з забезпеченням якості вищої 

освіти; національного стандарту України «Системи управління якістю» 

ДСТУ180 9001:2009.

1.2. Принципи і процедури забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти.

1.2.1. Систему забезпечення якості вищої освіти (систему 

внутрішнього забезпечення якості) розроблено згідно з принципами:

-  відповідності європейським та національним стандартам якості 

вищої освіти;

-  автономії закладу вищої освіти, який несе відповідальність за 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

-  здійснення моніторингу якості;

-  системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх 

стадіях освітнього процесу;

-  постійного підвищення якості;

-  залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до 

процесу забезпечення якості;

-  відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.
**

1.2.2. Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:

-  удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, 

моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;

-  підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;

-  посилення кадрового потенціалу коледжу;

-  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;



-  розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності
! . управління освітнім процесом;

-  забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;

2. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності

У коледжі створена внутрішня система забезпечення якості освітньої 

діяльності, що складається зі взаємопов’язаних елементів (рис 1).

Рисунок 1 -  Схема системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності



Кадрове забезпечення
і

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників є одним із 

головних показників, які впливають на якість освітніх послуг, які надає 

коледж. Фаховий рівень викладачів, їх науково-методичні досягнення, вміння 

ефективно організовувати аудиторну і позааудиторну роботу студентів 

значною мірою впливають на мотивацію навчання студентів.

Якісний склад викладачів коледжу відповідає нормативним вимогам.

У коледжі розроблено та запроваджено систему оцінювання 

ефективності роботи викладачів, яка окрім відомостей про участь у 

методичній роботі включає показники щодо якості проведення навчальних 

занять, якості оцінювання успішності студентів, рівня навчально-методичних 

розробок, підвищення кваліфікації, участі в роботі предметних (циклових) 

комісій, публікаціях у наукових методичних збірниках, участі в роботі 

обласних, регіональних конференцій та інші.

Матеріально-технічне забезпечення

іуіаТеріаЛЬНО-ТЄХНіЧНе ЗаиЄЗПЄЧЄННЯ ОСВІТНЬОГО ПрОЦЄСу В КОЛСДЖі 

відповідає вимогам до проведення лекційних, комбінованих, практичних і 

лабораторних занять, навчальної та виробничої практик.

Види занять визначають мінімальні нормативні норми для забезпечення 

підготовки фахівців матеріально-технічною та інформаційною базою, а саме:

- забезпеченість лабораторіями, обладнання устаткуванням, необхідним 

для виконання навчальних планів і програм підготовки фахівців за 

напрямами та> спеціальностями;

- забезпеченість студентів гуртожитком;

- кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів;

- наявність спортивної зали;

- наявність спортивного майданчика;

- наявність медичного пункту;



- забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, що 

містяться в бібліотеці коледжу;

- можливість доступу педагогічних працівників і студентів до мережі 

Інтернет як джерела інформації.

Контроль за виконання і дотриманням зазначених нормативів у коледжі 

здійснюють у межах своїх службових обов’язків заступники директора, 

завідувач відділенням, голови предметних (циклових) комісій, методист 

шляхом систематичної перевірки реального стану кожного показника 

матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, і, в разі його 

невідповідності нормативному, вживають необхідні заходи щодо його 

приведення до норми.

Навчально-методичне забезпечення

Якість освітньої діяльності коледжу підтримується постійним контролем за 

навчально-методичним забезпеченням, яке представлено Держстандартом за 

даною спеціальністю (ОКХ та ОПП), 100% наявністю навчально- 

методичного забезпечення кожної навчальної дисципліни.

Навчально-методичні комплекси дисципліни щорічно оновлюються: 

переглядається (коригується) зміст робочої навчальної програми, 

доповнюється список навчальної літератури, інформаційних джерел мережі 

Інтернет, використовуються інноваційні методи навчання.

Якість проведення навчальних занять

проводиться з урахуванням аналізу результатів успішності студентів, відгуків 

студентів та їх батьків, проведення атестації викладачів. Контроль якості 

проведення занять та контрольних заходів здійснюється за допомогою:

- контрольних відвідувань занять заступником директора з навчальної 

роботи, завідувачем відділення, методистом;

- взаємовідвідуванням занять викладачами;



- проведення відкритих занять.
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Контроль за якістю практичного навчання студентів

Основним етапом, що формує майбутнього фахівця, є проходження 

студентами практики на підприємствах, під час якої студенти проводять 

певні дослідження з професійної діяльності та остаточно визначають свою 

подальшу фахову діяльність після закінчення коледжу.

Базами практичного навчання студентів коледжу є навчальні майстерні, 

підприємства м. Куп’янська, Харківської, Луганської, Дніпропетровської та 

інших областей.

За період проходження практики студенти збирають матеріали, які 

згодом будуть використані при виконанні дипломного проекту. Після 

закінчення практики студенти складають залік.

Контроль за якістю самостійної роботи студентів

У всіх видах самостійної роботи важливе значення має поєднання 

основних структурних компонентів процесу організації самостійної та 

індивідуальної роботи студентів: мотиваційного, контролюючого, 

наставництво. Для забезпечення високої якості підготовки фахівців у коледжі 

самостійна робота студентів організовується та координується 

педагогічними працівниками, які відповідають за викладання дисциплін.

Зміст самостійної роботи з кожної навчальної дисципліни визначається 

робочою навчальною програмою дисципліни та методичними 

рекомендаціями. Для виконання самостійної роботи при вивченні конкретної 

навчальної дисципліни або окремої теми студенти забезпечуються: 

підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами 

лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, інтерактивними навчально- 

методичними комплексами дисциплін, електронно-обчислювальною 

технікою (комп’ютерними кабінетами).



Методичне забезпечення самостійної роботи студентів має у своєму 

складі засоби самоконтролю (тести, пакети контрольних завдань, питань до 

самоконтролю тощо).

Контроль за якістю знань студентів

У коледжі застосовуються наступні методи оцінювання: усне або 

письмове опитування, опитування під час групових чи індивідуальних 

консультацій, презентація, ролева гра, розрахункові вправи, кейси, реферати, 

тощо.

До методів надання оцінки застосовують поточне тестування, технічні 

диктанти, самостійні контрольні роботи, оцінки за виконаним лабораторних 

та практичних робіт (захист робіт), оцінка за проект, підсумковий письмовий 

тест, модульний контроль, усний екзамен, тощо.


