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I. Загальнi положення
1.1. Положення про систему забезrтечення якостi ocBiTHboT дiялъностi та якостi
освiти у Грицiвсъкому BITY Ns38 (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до
законiв Украi'ни кПро ocBiry>> вiд 05 Bepecmt 2аП р. J\b2145-\a{II iз змiнами, <<Про

фахову шеревицIу ocBiry> вiд 06 червшI 2at9 р" J$2745-YIII, кПро вищу ocBiry>>
вiд 01 липюI 2014 р. Nэ1556-VII iз змiнашшл, ГIостанови КабiЕету MiHicTpb
Украrни вiд 30 грудrя 2015 р. кПро затвердженнlI лiцензiйних умов проваджеЕнrI
ocBiTHboi дiялъностi закладiв освiти>>, Положення про систему забезIIеченнrt
якостi вищоТ освiти та ocBiTнboi дiяльностi Грицiвського BITY Ns3В.Якiсть
фаховоi передвиIцоТ освiти - це вiдповiднiсть умов освiтнъоi дiялъностi та
резУльтатiв ЕавчаншI вимогам законод€lвства та стаЕдартам фаховоi передвищоТ
освiти, професiйним таlабо мiжнародним стандартам (за ттiulвItocTi), а також
потребам заiнтересованих cTopiH i суспiлъств8, яка забезпечуеться IIIJurхом
здiЙснення процедур внугрiшнъого та зовнiшнього забезпеченнrI якостi освiти.
1.3. Система забезцечення якостi фаховоi передвищоТ освiти у Грицiвському
вищому професiЙIrому учиш*rщi МЗ8 (даrri - Учшпrще) скгrадаеться iз внугрiшньоТ
та зовнiшньоi систем.
|.4. Система забезгrечення Училищем .шсостi ocBiTHboi дiяльностi та лcocTi
фаховоi rтередвищоi освiти (внугрiшня система забезпечення лсостi освiти)
вкJIючае:
- визЕачеЕня та оприлюдýення полiтики, тrринципiв та процедур забезпечення
якостi фаховоТ передвищоi освiти;
- виЗначення i поолiдовне дотрим€tння процедур розроблення освiтrlъо-
професiйнLD( програм (далi - ОIШ);
- здiйсненшI за у{астю здобувачiв освiти монiториЕry та перiодичнOго перегJIяду
ОПП;
- забезпечення дотримаш{я вимог правовоi визначеностi, оприJIюднення та
послiдовного дотримаЕня ЕормативЕих документiв Училища;
- забезпеченнrI релеваrrтностi, надiйностi, шрозоростi та об'ективностi
оцiнюваrrlul, що здiйснюеться у рамках освiтнього процесу;
- ВиЗначенЕя та послiдовне дотриманЕя вимог щOдо компетентностi педагогi.тrих
працiвникiв;
- забезпеченнlI необхiдного фiнанс).вання ocBiTHboT та викJIадацькоТ дiяльноотi;
- забезпечеЕня збирання, аналiзу i використання вiдцовiдноi iнформацii длlя
ефективного ).правлiння дiяльнiстю Училища;
- забезпеченЕlI гryблiчяоi, зрозумiлоi точноi, об'ективноi своечасноТ та
легкодоСтупноi iнформацiТ rrро дiялrьнiсть Учrалища та Bci ОПП, умови i
процедури присвоеýIuI ступеня фаховоТ передвищоТ освiти та ква.шiфiкацй;
- забезпечення дотрим€lння академiчноI доброчесностi працiвниками Училища та
здобувачапш фаховоi передвищоТ освiти;
- гrерiодичrrе шроходження процедури зовнiшrнього забезпечеЕЕlI якостi фаховоТ
IIередвищо1 освlти;



- За-ГqrqgцЕя ЗдОбувачiв фаховоi передвищоТ освiти та роботодавцiв як
ПОВЕОпРаВнИх rlapTнepiB до процедур i заходiв забезпечетшя якостi освiти;
- забезпечення дOтримання сryдентоорiентованого Еавчання в ocBiTHboMy
процесi;
- здiЙснення iнших процедф i заходiв, визначених законодавством, устансвчими
дOкументарrи Ущлгrища або вiдцrовiдно до Еих.
1.5. Внугрiшня система забезпечецня якоýтi освiти за подаЕI#Iм У'пллища може
оцiнюватися Щепартаментом освiти, науки молодi та спорту ХмелъкицькоТ ОДА.
1.6. Сиотема зовнiшнього забезпечення якостi ocBiTHboT дiяльностi У.шшrища та
якостi фаховоТ передвищоi освiти (система зовнiшнього забезпечення _lmocTi

фаховоТ передвищоТ освiти) вкJIючае iнструtчяенти, шроце.ryри та заход{
забезпечення i пiдвищення якостi фаховоi передвищоТ освiти, зощрема:
- стандарти фаховоi передвищоi освiти;
- лiцензування освiтньоi дiялъностi;
- акред.Iтацiю освiтньо-професЙних програм;
- зовнirшrе незапежt{е оцir*ованЕя резулътатiв Еавчашц;
- держ€Iвна квалiфiкацiйна атестацЬ;
- iнстиryцiйншi аудrт;
- монiторинг якостi освiти;
- атестацiю педагогiчних працiввикiв;
- сертифiкаrдiю гrедагогiчЕих пращiвникiв;
- {ромадсъкий FI€гляд.
|.7. Положення описуе вrгугрiшню систему забезпечsння -жостi ocBiTHboT
дiяльностi та фаховоi передвищоТ освiти Ушшrища.
2. Мета та oclloBнi завдання системи внутрiшнъого забезпеченшI якостi оовiти
2.|. Внутрiшня система якостi освiти охоIrпю€ Bci процедури, якi здйснюе
Учиrмще щодо безперервного вдоскон€Lлення якостi наtsч€Lдьного середовищ4
якостi навчання i викrrадання.
2.2. Головною метою системи забезпечення якостi освiти в Училищi е розробка
процеДур контролю якостi оовiти, супровiд i* фу"uцiонування Nlя пilцотовки
висококваrriфiковалшгх фахьцiв' готових до поетiйного професiйЕого Fоýт,
соцiа.rrъноi та професiйtтоТ мобiльностi.
2.З. В осноВУ побудови системи внугрiшнього забезпечення лсостi освiти у
Училищi поюIаденi TaKi ocHoBHi принцшIи:
- aBToнobcrocTi забезпечення -шсостi здiйснюсться IIIJIяхом самостiйного,
Еез€IJIежного i вiдповiдального прийнягтя рiшенъ стосовно добору процедур,
МеТОдiв, засобiв, iнструпrентiв дrя визначенЕя ст€lну та полiпшення якостi;
- аКаДеМiчноТ доброчесностi забезuечення якостi {рунтуеться на засадах
чесностi, сцраведJIивостi, вiдповiдалъностi та вза€моIIоваги ycix у"rасникiв
освiтнього процесу;
- вимiрювавостi - забезпечеЕнrI якостi rруЕту€ться на здiйсненнi мокiториЕгових
шроцедур;



- BiдloBiдlocTi - забезпечецня якостi спрямоваЕо Еа вiдповiднiстъ евроцейсъкr,rrrл

та нацiон.lJIьним стаЕдартам ocBiTHboT дiялlъностi та -шсоотi фаховоi перед вищоТ

освiти;
_ вiдкритостi - забезпечення якостi сулроводжу€тъся висвiтленням iнформацii
щод0 процесЬ та результатiв;
_ вiдrовiдальностi - Училище несе шервинЕу вiдповiдшlьнiсть за якiсть фаховоi
передвищоi освiти, що ним Еадаеться.
2.4. Внугрiшня система забезпечення якостi освiти в Училищi повинна бУги
об' сктивною, iнформативною, вiдкритою, прозорою.
2.5. Основними завдаЕнями пiдвищення рiвня якостi освiти е:

- повне використ€жня лiцензовашлх обсягiв;
- розробка навч€шъних планiв i програм, якi б вi.щrовiда-тшл заrтиry виробництва та
крашщм зарубiжним анапогам рiвня фаховоi шередвищоi освiти;
_ впровадженIut iнформацiйних iнтералrгивних технологiй навчанrrя, створення та
вiдкритгя новlгх спецiальностей та ОПП дrrя пiдготовки фахiвцiв вiдповiдно До

вимог Свропейського освiтнього простору;
- заrцлgrня роботодавцiв до участi в пiдготовцi та реалiзацii ОПП, IIавчаJIьнID(

програNI, збiльшенЕя частини шрактиIIного компонента;
- )ласть педагогi*rих працiвнякiв у розробленнi та вгIровадженнi державIIlш
стандартiв фаховоi передвищоi оовiти;
_ розвиток матерiаrrьно-технiчяоТ бази в налрячli вIIровадження новiтrrьогО
програмного забезпечення, удоскон€tJIення шрактики розроблеЕЕя та реалiзащii
електронних навч€lдьних KypoiB та обладнання навчl}пьнlD( аулиторiй ДЛЯ

провsдеЕнrl дистанцiйнlгх лекцiй i вiдеоконференцiй;
- забезпечення вiльного достуtry до ocBiTHix та наукових pecypciB через МережУ

IHTepHeT в ycix примiщенцяl Учиrшща;
- впровадження у Еi}вч;tльний процес та дiяльнiстъ бiблiотелси Училища сУчасЕИХ
iнформацiйних i комп'ютерних технологй.
З.Порядок реалiзацiТ заходiв системи внутрiшшrього забезпечоння ясостi освiти
Система внугрiшнього забезпеченшI жостi освiти у Училищi передбачас TaKi

шJuжи реалiзацiТ вiшlовiдрlих заходiв :

3.1. Якiстъ управrriння освiтtrьою дiялънiстю У,шшища.
3.1.1. ГIолiшлка якостi вiдображаеться у прiоритетню< напрямах освiтнъоi
дiяltьностi, завданняr, вiдображеник у СтратегiТ розвитку Училища на rrерiод дО

2а26 року.
Якiсть управлiння освiтньою дiяльнiстю у Училищi
стратегiчпого пл€lЕуваЕня, монiторинry та самооцiнки,

рiвнлr управлiння: цIакJIова комiсiя - Училище.
З.L.2. ГIроцедура забезпочеIIн;I звiтностi, конц)олю та
забезпечення лсостi освiти у Училищi проводиться:

rрунтуеться на
що реалiзуеться

системi
на Bcix

монiторингу покжникiв



- Еа piBHi цикJIових комiсiй - у виглядi контролю дiялъностi педагогi,*rих
працiвникiв, пrrлrом обговорення та прийняття рiшенъ на засiданнях цикJIових
комiсiй;
- на piBHi Училища - у виглядi контроJIю дiяltьностi циклових комiсiй, rrшuгхом
зacJýD(oByBaHHlt IIитань, обговорення, прrйнJtття та впровадження вiдповiдних
рiшенъ на засiданнях Педагогiчноi ради Училища.
За резулътатами контролю та MoHiTopш{ry якостi ocBiTHboT дiяльностi суб'сктiв
освiтнъого шроцесу на рiзних piBHлl управлiння визначаються вiдхилення
фактичних значець вiд rrпанових, здiйснюетъся самооцiнка, приймаються
управлiнсъкi рiшення щодо забезпечення .*<ocTi освiтнъоi дiяrьностi.
З.1.3. Анадiз результатiв ocBiTHboi дiяльностi висвiтлюються у прOтокол€ж
засiдань цикJIовID( комiсiй, Методищrоi та ПедагогiчноТ рад, рiчному звiтi
Училшща та оприлюднюеться на сайтi.
3.2. Поточний монiторинг i перiодичний перегляд ocBiTHix про|рам
З.2.1. Освiтньо-професiйнi програша розробляютъся вi,щrовiдно до законодавства
Украiни та стандартiв фаховоТ передвищоТ чи вищоТ освiти дIя студеrrтiв за
освiтньо-професiйшлм стуIIенем фахового молодшог0 бакалавра чи ocBiTHbo-
квалriфiкацйним piBHeM молодшого спецiалiста з урахуваЕшIм вимог
Нацiона"гrъноi рамки ква.тriфiкацiй.
3.2.2. Розробка ОIШ здйснюеться робочими Iрупами i передбачае здiйсненrrя
TaKID( KpoKiB:
- гlеревiрка вiдповiдrостi осЕовним умов€rм (суспiльна потреба, консультацiТ iз
зацiкавленими сторон€lми: фiзичними та юримчними оообапшл, лсi мають
легiтипшrий iHTepec у лiялъностi Училtаща, (стейкхолдераллтл), цiкавiстъ програNIи
з академiчноi точки зору тощо);
- визначення профiлю ОПП;
- опис мети црограDIи та кiнцевI,D( результатiв навчаЕня;
- визначеЕЕя загальних i фаховшr компетентностей;
- розробка навч€tпъЕого цлаЕу;
- обгрунryваннlI ресурсного забезцеченЕrI реа-тliзалдii про|рами;
- визначення гliдходiв до навчанЕя та методiв оцiнюванIrя;
- розробка системи оцiнювання якостi ОПП.
.Що складу робочrтх груп входятъ шровiднi виюIадачi вiдповiдноi спецiаltьностi iз
за{ученшIм представникiв ринку працi
З.2.3. ОПП затверджуються Педагогiчяою радою та вводятъся в дiю накЕlзом
директора У.лцrища.
З.2.4. Монiторинг та перiощr*ий перегляд ОПП здiйсшюсгься цикJIовими
комiсiями з метою встановлеЕЕя вiдповiдностi Тх структури та змiсry вимогmл (iз
ура>{уванням змiн) нормативно-законодавчоТ бази, ц{о реryлюе якiстъ освiти,
шотребам ринку працi, вимогам роботодавцiв щсдо якостi фахiвцiв,
сформованостi загапъних та професйних кOмпетентностей, ocBiTнix потреб



здобlъачiв освiти. Перегляд ОПШ вiдбуваетъся за результатами Тхнього
монiторингу.
Перiодичний перегляд ОПГI на вiдповiдтigть вимогам лiцензiйних умов
прOводитъся навчаIьнO-методичним пiдроздiлом та застуцником директора з
НВР Училища.
З.2.5. У вiдповiдностi з ОГIПрозробл.шоться навч€Lпънi таробочi навчальнi плани,
навчальЕIi та робочi навчалънi програми з дисциллiн.
З.2.6. Показниками якостi ОПП е: вiдповiднiсть вимог до отруктури та змiсry;
кснкурсний набiр на вiдцовiдну ОПП; якiснi пок€lзники успiшностi здобувачiв
освiти; працевлаштування випускникiв, експертнi оцiнки роботодавцiв.
З.2.7. Публiчнiстъ iнформацiТ про ОПГI, нttвчаJlънi гrлlави забезпечу€тъся шuIяхом
ознайом:тення та консультацiй здобувачiв освiти з Тх особливостями, розмiщення
у вiлъному достулi на сайтi Училища.
З.З. ОцiнюваншI результатiв навчання
3.3.1. Резулътати навчання це знанЕjI, умiнrrя, навички, сформованi
компетентностi, способи мислеЕIIII, погляди, цiнностi, iншi особистi якостi, якi
l,Iожна iдентифiкувжи, спланувати, оцiнити i вимiржи, та Ti, якi особа здатна
продемоЕструвати пiсля завершення 0ПП, або окремих ocBiTHix KoMпoHeHTiB.
3.З.2. Система оцiнювання результатiв навчання здобувачЬ фаховоi передвищоi
освiти вкJIючае вхiдний, гrоточний, соместровий, пiдсуьшсовий (лержавна
квалiфiкацiйна атестацiя) tsиди кOнц)оJIю.
3.З.З. ВикористаIlrIя методiв коЕгролю та оцiнюваЕня мае за MsTy здiйснювати
дiагноотику резулътатiв навчання, визначати систематиIIнiстъ та успiшнiсть
навчапьноТ роботи здобувача освiти. Вона формуетъся на засадrж набутгя
копцтrетенцiй та накопиIIення оцiнок за рiзноманiтну навч€tJIьЕу дiягrънiсть
здобувачiв фаховоI передвищоi освiти за певний перiод Еавчання.
З.З.4. У програмах IIавчЕLпъних дисциплiЕ визначаються критерii оцiнювання
набутшх здобувачем фаховоi передвищоТ оовiти знань та BMiHb з ycix видiв
освiтнъоТ дiяльностi (навчшrьних занlIтъ, самостйноi роботи здобувачiв фаховоi
передвищоТ освiти, виконання iндивiдуалъних завдань тощо).
3.3.5. ,Щпя впроваджеЕнrI ефективноi системи монiторинry рiвня знань здобувачЬ
освiти з кожноТ дисцигlлiни навчalJIъного IIJIану розробляеться методичне
забезпечення проведенЕя Bcix видiв коЕц}олю: сюIадаються засоби дiагностики,
TecToBi комппекси та пакети комIшексЕих контрольних робiт (ККР).
З.З.6. Вхiдний контроль проводиться на етапi всrytý/ до Училища та на початку
вивчення певноi дисциплiни з метою виrIвлеЕшI рiвня rriдготовки здобувачiв
фаховоТ передвищоi освiти , необхiдного дJIя oпаЕуванIut ОПП. Пiдсумки
вхiдного контроJIю обговорюються яа засiданнях цикJIових KoMicй та
враховуються при шпан}ъаЕнi заходiв щодо пiдвищення рiвня знанъ здобувачiв
освiти.
Потощгий контроль здiйснюеться протягом семестру пiд час проtsеденЕlI
практичних, лабораторних, ceMiHapcbкIlж занять; у формi ексшрес-опиryвання пiд



час лекцiй. Основна мета IIотоIIного кокгролю - забезпечення зворотного зв'язlqу
мiж викJIадачами та здобувачами освiти у процесi навчаЕЕя, улравлiнrrя
н€tвчiuъною мотивацiею здобувачiв освiти. ГIоточний контроль проводитъся у
форм1 усЕOго опичдв€}ншL у письмовiй формi, з використанням онлайн-
технологiй.
Семестровий контроль здiйснюетъся у формi екзамеЕу або залiку, визначених
IIавчаJIьним плаЕом у термiни, передбаченi графiком освiтнього шроцесу, та в
обсязi навчапьного матерiаlry вi.щrовiдно д0 робочоi навчалrьноi прсграми
дисциплiни.
З.3.7. Монiторинговi процедури сцрямованi на виявпення якостi теоретиIш{оТ та
rrрактичноТ пiдготовки здобувачiв фаховоТ передвищоi освiти.
Об'ектаьм монiторигну €: жiсть результатiв навчаннrt; якiсть викJIадаЕня
н€lвчаJIьнкх дисциплiн; ,шсiсть органiзацiТ освiтнього шроцесу; якiсть змiсry ОПП.
За результатами монiторингу здiйсню€ться розробка та впровадження заходiв з
кореryвання якостi навчаннrI здобувачiв освiти на piBHi щикJIових комiсiй,
ощремого викпадача чи здобувача освiти.
Резулътати Bcix видiв контролю перiодично розглядаються Еа засiданнр<
Педагогiчноi ради Учитlища.
З.4. Пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв та забезпечення я<iсцого
скJIаду
3.4.1. Система внутрiшнього забезпечення якостi освiти Училища, сформованау
порядку, визначеному з€lконодавством, вкJIючае в себе пiрищення квалiфiкацii
педагогiчних працiвникiв, органiзацiя якого мае вiдповiдати ПocTaHoBi Кабiнеry
MiHicTpiB Украrни вiд 21 серпня 2019 р. J& 800 кЩеякi питаяня пiдвищення
квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв> iз змiнами та iнших положень щодо
процедури.
З,4.2. Метою пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчЕих шрацiвникiв е ж гrрофесйний
розвиток вiдповiдно до державноi полiтики у гагryзi освiти та забезпеченЕя якостi
освiти.
З.4.3. Пiдвищення ква-гriфiкацii педагогiчних працiвникiв направJIене на
оновлення та розширеЕня rrрофесйнrж кOмIIетентностей, засвоення нових
iнновацiйних технологiй, форм, методЬ та засобiв ЕавчаЕня i здiйснюсться за
рiзнил,па формами: (o*la деIIна, дистанцiйна), на робочому мiсцi, на виробництвi
тощо.
З.4.4. Безперерввий профеоiйний

забезпечу€ться системою постiйно дiючих Еа)дкових та методФ{них заходiв
рiзного рiвня: постiйно чиннi методичнi семiнари, круглi стоJIи, вебiнари,
майстер-кJIаси з ocBiTHix iнновацiй, актуапьЕих питаЕъ яrсостi навчання,
дiджиталiзацii ocBiTHboT дiялъностi.
3.4.5. Пiдвищення квалriфiкацiТ педагогiчних гlрацiвникiв обов'язкове дJIя
проВеДеннrI атестацiТ. Загальна кiлькiсть академiчнrж годиЕ для пiдвищенЕя
квалiфiкацiТ гrедагогiчного працiвнЕка закдаду фаховоi г,lередвиrr{оТ освiти

рOзвиток педагогlчних uрацlвникlв



улродовж п'яти рокЬ не може бути меншIою за 120 кредитiв, з якlD( певЕа
кiлькiстъ кредитiв обов'язково мае бути сшрямована на вдоскоЕi}пеннr{ знань,
BMiHb i практичнlD( навичок у роботi iз здоб;rвачами освiти з особ.грлвими
освiтнiми потребами.
З.4.6. Щля забезпеченшI формуваr*rя жtiсного скJIаду педагогiчних працiвникiв
Училище:
- встановпюе зрозумiлi, прозорi та чеснi шроцедури щодо зарахуванЕя Еа роботу
та умов зайвятостi;
- заохочуе наукову дiяльнiсть дJIя змiцнення зв'язкiв мiж оовiтою та
дослiдженшIми та здiйснюе монiторинг виконаних HayKoBIФ( дослiджень
педагогiчЕими прашiвниками ;

- забезпечуе пiдвищення квалiфiкаIriТ гlедагогiчних праrдiвникiв, удоскоЕаJIюс
систему формування педагогiчноi KoMпeTeHTHocTi молодЕх викладачiв та
науковцiв;
* заOхочус iнновацii у методtж викладання та використання IIових технологiй;
- заохочус cTaжyBaEHlI IIи наукову дiяльнiсть у закJIадах вищоТ освiти (науковiй
ycTaHoBi) на теритOрiТ УкраТни Irи поза iT межами;
- забезпечуе академiчну мобiльнiсть - самостiйнiсть i незалежнiсть стейюrолдерiв
пiд час провадженш{ педагогiшIоi науково? та/або iнновацйноi дiялъностi, що
здiйснюеться на прицципах свободи слова i творчостi, поширеннrI зЕань та
iнформацii, проведення наукових дослiджень i використаннj{ ix резулътатiв та

реалiзуеться з урахув€}н}u{м обмежень, встаIIовленIФ( Законом Украiни оПро
ocBiTy>;
- заIýцае до ocBiTHboT дiяльностi зовнiпшлiх стейкхолдерiв;
- щорiчно оцiнюе дiяrьнiсть педагогiчЕих працiвникiв: педагогiчr{у, Ha)rKOBCI-

дослiдну, методиw{у та органiзаlдiйву робоry, .шсiстъ цроведення зaIнятъ,

контрольних заходiв rrшлrом аналiзу пок€}зшrкiв внутрilпнього аудиry, звiтЬ
цикJIових комiсiй, викоЕання iндивiдуальних планiв тощо, соцiологilшого
оIIитування здобувачiв освiти i випускникiв.
З.4.7. Монiторинг та аналiз забезпечення якiсного скJIаду педагогiчних
працiвникiв мае проводитися щорiчно.
4. Забезпече}Iня наявЕостi необхiдних pecypciB для органiзацiТ
освiтнього процесу
4.1. ЗабезпечеЕня необхiдними рес}рс€tNIи освiтнъого цроцесу в Училищi мае
вiдповiдати лiцензiйним вимогам, що визнач€}ють нормативи дJIя забезпечення
гriдготовки здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти за освiтньо-профеоiйним
ступенем фахового молOдшого бакалавра та освiтrrьо-квалiфiкацiйного piBHeM
молодшого спецiа-пiста матерiально-технiчною та iнформацiйною базою, а aaшIe:

що необхiдпi длrя

лабораторних
iндивiдуальних занятъ, консультацй.ПроведеЕнjI атестащiТ дiючих i
новостворених навч€IJIьнID( примiщенъ один раз на гr'ять poKiB з метою

- забезпечеЕня н€lвч€Iг{ьного середовища примiщеннями,
проведеннr{ лекцiйних, семiнарських, практиIшиц



удоскOналеннrI матерiitпьно-техЕiчноТ бази, удоскон€tпеЕшI силабусу (навчальна
шрограма дJuI здобувача фаховоi передрищоi освiти, навч€tпьно-методичне
забезпечення д{сцигrлirrrа), приведенЕя умов ýавчаЕнrI у вi.щrовiдвiсть до чинних
вимог охороЕи працi та IIожежноi безпеки (ст. 28, п.п. 41, ш. 4., Закону УкраТни
<<Про 0хорону працi);
- забезпечення освiтнъого процýсу та iнших видiв дiяльностi Учидища суIасними
методами в гагryзi iнформацiйнrтх технологiй, у тому числi iнформацiйнил,рr
навч€tпьним}{ та коЕтролюючими системами, комунiкацiйними портirпаь,rи дJIя
здобувачiв освiти i викладачiв;
- забезпеченнrI бiблiотекою Училища доступностi до су{асних джерел iнформацii
та можJIивостями дJIl{ сzlмостiйноТ роботи здобувачiв фаховоТ передвищоi оовiти;
- забезпеченнlI освiтнього процесу Еавч€lJьною, метOдичЕою та rrаукOвою
лiтераryрOю на паперових та електронних носiлr;
- удоскоЕапеннrI формуванЕя та використаЕня фiнансовI/ж pecypciB, що дастъ
змоry забезпечувати ocBiTHi програми.
5. Забезпечення роботи iнформацiйних систем
5.1. Щля ефективного управлiння освiтньою дiяльнiстю Училище мас
забезпечувати збiр, ана.rriз, обробку та використанЕя iнформацiТ iз застосуванням
iнформацifuло-коrчгунiкацiйноi системи.
5.2. Впровадженн;{ та застосування iнформацiйних систем покраIщFе "пtiсть
освiтнього процесу та якiсть фаховоi передвищоТ освiти, а саме:
- пiлвищуе iнформацiйну грамотнiсть;
- поглиблюе зЕаншI з праюиrIнOго застосуваншI iнформацйно-комп'ютерних
технологiй у гrрофесiйнiй дiялъностi;
- накошичу€ обсяг мояtJIивих комуяiкативних зв'язкiв з рiзних асцектЬ
професiйноТ дiягrьностi за допомогою комп' ютерних техЕологiй;
- систематизуе iнформацiю з метою пiдвищення ефективностi ocBiTHboT

дiяльностi на ocHoBi систелдrого пiдходу;
- забезпечуе зворотнiй зв'язок мiж здобувачами фаховоТ передвищоТ освiти та
стейкхолдерами освiтньог0 процесу;
- нада€ стейкхолдерам рiзного рiвня iнформацiю з метою реалiзацiТ фуrrкчii
керування;
- постiйно поповнюе та оновлюе коЕтент (iнформацiйне наповненнlI сайry),
сприяе опрацюваннrо i збереженню iнформацiТ;
- забезпечуё використаннrI суrасн!гх засобiв телекомунiкацii (електронна поштаэ
вiдеоконференцii тощо).
5.З. Забезпечення lш<остi ocBiTHboT дiяльностi в Училищi досягаеться шJuжом
ефективного використilнця офiцiйного сайry Училища.
6. Забезпечення ефективноТ системи академiчноТ доброчесностi
б.1. Система внутрiшнього забезпеченнrI якостi фаховоТ передвищоi освiти мае
гаранryвати дотримаЕЕя акадей.*rоТ доброчесностi gтейкхолдерап{и рiзного
рiвня.



6.2. ЗабезпеченшI якостi освiтньоi дiялrъностi у У.шлищi та ефективноi системи
академiчноi доброчесностi базустъся Еа виховu}ннi та форrчryваннi у стейюсолдерiв
осЕовних принципiв:
-посипання на джерела iнформащii у разi використання iдей, тверджень,
вiдомостей;
-дотримання норм закOнод€tвства про авторсъке право i сумiжнi права;
-ЕадаЕЕя достовiрноi iнформацiТ про метOдики i результати дослiджень, дя(ерела
використаноi iнформацiТ та власну педагогiчЕу, Еаукову, твсрчу дiяльнiоть;
-контроль за дотримаrrням академiчноТ доброчесностi здобувачами освiти;
-об' сктивне оцiнюванЕя резудьтатiв навчання.
6.3. ЗабезпеченшI формуванIu{ комrтетентностей з академiчноf доброчесностi у
здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти вимагае:
-самостiйн0 виконувати навчапьнi завдання;
-дiяти у гrрофесiйних i навчалъЕlD( сиryацiлr iз позицiй академiчноi
доброчесностi та професiйноi етики;
-коректно посI4патися Еа дкерела iнформацii у разi запозичення iдей, твердженъ,
вiдомостей;
-усвiдоrъшшовати значущiсть норм i правил академiчноi доброчесностi, оцiнювати
прикJIади людськоТ поведiнки вiдповiднс до цих принципiв;
-давати моралъну оцЬку власЕим вчинкам', спiввiдносити iх iз мора.пъними та
професiйЕими Еормами тощо.
6.4. Необхiдно запровадж).вати в Училищi:
6.4.|. Вiдповiднi HoBiTHi технологii щодо запобiгантlя та ви.явлення академiчного
плагiату.
6.4.2. Створити та постiйIIо вдоскоЕапювати ýистему та мехЕlнiзми реалiзацiТ
академiчноТ доброчесностi, зокрема - через запобiганшI виIIадкЬ академlчного
гrлагiаry i порушеншI Eopl\,I авторсъкOго права.
6.4.З Проводити цiлеспр*ловаЕу, комппексну робоry Bcix ланок Училища щодо
впровадження та удосконаlrеннrl рiзноманiтних засобiв освiтяьоi дiяльностi,
оновлення змiсry навчЕlлъних KypciB, удосконrlJIення методiв навчаншI,
впровадження нових форьl науково-дослiшлоi роботи зi здобувачами ocBiTH з
метою запобiгання плагiату, формування вiдповiдалъностiздобувачiв освiти,
умiння самостiйно праIцовати.
б.5. Працiвникам бiблiотеки з метою сприяння академiчнй доброчесностi
iнфорrчrувати корисryвачiв щодо поЕяття академiчrrоТ доброчесностi, ii
компонентiв, ознак плагiаry, оргаr*iзацiТ системи загlобiг€ш{ня та боротъби э
гrлагiатом, порядку використання електроЕЕих систем <<Антигlлагiап>.
Погlуляризувати серед стейкхолдерiв gтицri Еорми циryваншI використаних
джерел, знайомити iз стандартами та мiжнародними стиlrями бiблiографiчного
опису документiв тощо; шровод4ти iнформацiйнi з{tнllття i тренiнги для
бiблiотекарiв та корисryвачiв (здобувачiв освiти, викJIадачiв та ir.), u також



дискусii; IФуглi столи з шитанъ академiщ{оi доброчесностi, загrобiгаяня плагiаry
iз заryченням ycix уласникiв освiтньоi та науковоТ дйльностi.
6.6. Монiторинг та аналiз забезпечення ефективноi системи академiчноТ
доброчесностi провод{ти щорiчно.
7. Iнтеграцiя у европейський гrростiр фаховоТ uередвищоТ освiти
7.1. ЗабезпеченшI л<остi освiтrrъоТ дiяльностi у Училишi та розвитку
мiжнародного спiвробiтЕицтва з метOю iнтеграцiТ фаховоi передвищоТ освiти у
европейсъкий освiтнiй гrростiр пuurхом активiзацiТ yracTi стейкхолдерiв
освiтнього процесу у мiжнародних заходах, кудьryрному обмiнi, соцiальних
црOграмах, проектах тощо.
7.2. ВпвченЕя досвiду роботи провiдrшш закпадiв фаховоi перешищоi освiти
щодо сuiвпрацi в освiтнiй сферi з свропейсъкими уяiверситетами, вивченнrI
досвiду створення мiжнароднкх ocBiTнix про|рам та rx акредитащiТ.
7.З. ВивчеЕня досвiду роботи провiдних закладiв фаховоТ передвищоi освiти
щодо участi у програ]\dах двосторонЕъOго та багатостороннього мiждержавного
обмiну здобувачiв фаховоТ передвищоi освiти, шедагогiщrими працiвниками.
7.4. ВшвченЕя досвiry роботтr провiдних заrс.гrадiв фаховоi lrередвищоТ освiти
щодо yracTi здобувачiв освiти у мiжнародних ooBiTHix програмах, пiдготовцi за
програмою <<uодвiйнъй ш..IIJIом)) спiльно iз европейсъкиtлшл унiверситетами.
7.5. Спри.штня 1"racTi стейкхолдерiв рiзного рiвня у МiжнародЕих наукових
конференцiях, сившозiумах та iнших зrrходах.
7.б. ВивчеЕня досвiry роботи провiдних закладiв фаховоi передвищоТ освiти
щодо пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних прачiвнrакiв i спЬробiтникiв шляхом
педагогiчних та професiйних закордоЕЕих статqrъань.
8. Пiдготовка та видання навчitльноi лiтератури
ýо системи забезгrечення лсостi ocBiTHboi дiягlьностi та lкocTi фаховоi
передвищоТ освiти входить забезпечення здобувачЬ освiти н€Iвч€LJьIIою та
навчаJIьно-метOдичЕою лiтературою з дисцигшiн, що вiдповiдаютъ навчаJIьним
планам Училища.
8.1. Впровадження видавничоi дiяrъностi у УчрIлиrцi, зокрема видillЕrl
пiдру*ликiв, навчапьЕих посiбникiв i HayKoBi працi здiйсr*осться вiдповiдно до
Заколry пПро фахову передвищу ocBiry.Ha пiдставi метод4IIних рекомендацiй
наказу вст€tновпено загалънi вимоги щодо струкryри, змiоry та обсягiв
пiдр1^lникiв i навч€tJIьних посiбникiв, порядок пiдготовки та цоданЕя рукописiв
навчitпьноi лiтераryри до друку, що регламентуе L,{ýтOдичну та видавничу
дiяльнiсть в Училищi, пiдготовку та виданЕrI навчrLпъЕо? лiтератури.
В.2. Навчаrrьно-методичне забезпечення занятъ повинно скJIадатися та
оформлятися вiдlовiдно до вимог, визначеЕих у Положеннi про струкryру
навч€rпъЕо-методичного комплексу ЕавчальноТ дисцигrrriни Учиrища.
8.З. Уся вiдповiда_тrьнiсть за змiст, -ш<iсть та використаншI навчаJIьних видань
покладаетъся Еа Училище.



8.4. Метод{щ{а рада У.шалища провOдить монiторингове дOслiджеrшя жостi
навчЕIJIьнID( видань та ЕавчаJIъно-методачноi документацii.
8.5. Результати монiторинry обговOрюються на засiданнш< цикJIових комiсiй,
Г{едагогiчнiй та Методачнiй радi Училища.


