


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.   Положення   про   внутрішню   систему   забезпечення   якості  освітньої

діяльності та якості фахової передвищої освіти  (далі – Положення) розроблено
відповідно   Закону   України   «Про   освіту»,   Закону   України   «Про   фахову
передвищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №
1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності»
із   змінами   та   доповненнями,  Постанови   Кабінету   Міністрів   України   від
23.11.2011   №   1341   «Про   затвердження   Національної   рамки   кваліфікацій».
Положення  ґрунтується  на  принципах,  викладених  у  «Стандартах  і
рекомендаціях   щодо   забезпечення   якості   в   Європейському   просторі   вищої
освіти»  Європейської  асоціації  із  забезпечення  якості  вищої  освіти,
міжнародному   стандарті   «Системи   управління   якістю»  ISO 9001:2015   та
відповідає основним цілям і завданням, зазначеним у Статуті Миколаївського
політехнічного фахового коледжу (далі – Коледж).

1.2. Положення описує внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності та якості фахової передвищої освіти Коледжу (далі − ВСЗЯ).

1.3. Метою внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Коледжі є
досягнення  позитивної  динаміки  якості  підготовки  здобувачів  фахової
передвищої   освіти   шляхом   забезпечення   відповідності   освітньої   діяльності
вимогам державних освітніх стандартів та потребам зацікавлених сторін.

1.4. Гарантом якості виступає освітнє середовище Коледжу, у якому зміст
освітньо-професійних програм, навчальні можливості та ресурсне забезпечення
відповідають цій меті.

1.5. Управління ВСЗЯ ґрунтується на чіткому визначенні функцій всіх
посадових   осіб,   педагогічного   та   адміністративного   персоналу   та   їхніх
взаємозв’язків  при  виконанні  функцій  з  чітко  визначеною  сферою
відповідальності та повноваження.

1.6.   У   Коледжі   сформована   оптимальна   інституційна   структура   ВСЗЯ
Коледжу, яка базується  на принципах забезпечення  якості в Європейському
освітньому просторі:

 відповідальності   Коледжу   за   якість   фахової   передвищої   освіти   та   її
забезпечення;

підтримки культури якості;
 врахування   очікувань   здобувачів   фахової   передвищої   освіти,   інших

стейкголдерів та суспільства в цілому.
1.7.   Педагогічна   рада   та   Рада   з   якості   є   колегіальними   органами

управління   Коледжу,   які   визначають   систему   та   затверджують   процедури
внутрішньої системи забезпечення якості.

1.8.   У  Коледжі   організовується   дієва   система   гарантії   якості   освіти   із
залученням   циклових   комісій,   відділень,   інших   структурних   підрозділів
Коледжу, керівництва, співробітників і здобувачів фахової передвищої освіти.

1.9.   На   рівні   Ради   з   якості   визначаються   потенційні   ризики   робочих
процесів   та   розробка   коригувальних   заходів   у   сфері   забезпечення   якості   та
результатів, що підвищують рівень якості освітніх послуг у Коледжі.
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2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Терміни та визначення вживаються у даному Положенні у відповідності

до   статті   1   Закону   України   «Про   освіту»   та   статті   1   Закону   України   «Про
фахову передвищу освіту».

3. ПРИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
3.1.  Функціонування   інституційної   структури   внутрішньої   системи

забезпечення якості освітньої діяльності та якості  фахової передвищої освіти
Коледжу базується на таких принципах:

 визнання  необхідності   розроблення  стратегії,   політики  та  процедур
забезпечення якості для освітньо-професійних програм, що реалізуються;

 прийняття  науково  обґрунтованих  управлінських  рішень  щодо
підвищення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти на
основі аналізу повної та об’єктивної інформації;

 максимальне урахування вимог до якості  фахової передвищої освіти
усіх зацікавлених сторін.

3.2. ВСЗЯ Коледжу ґрунтується на наступних принципах:
 відповідність   європейським   і   національним   стандартам фахової

передвищої освіти;
 максимальне задоволення вимог та очікувань стейкголдерів;
 лідерство та персональна відповідальність керівників усіх рівнів;
 системний та процесний підхід до освітньої діяльності Коледжу;
 професіоналізм та компетентність працівників;
 постійний моніторинг та підвищення якості освітньої діяльності та

якості фахової передвищої освіти;
 студентоорієнтоване навчання на основі компетентнісного підходу;
 залучення   здобувачів   фахової   передвищої   освіти,   роботодавців   та

інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості;
 відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості;
 прозорість та логічність процесів прийняття рішень;
академічна доброчесність
3.3. ВСЗЯ реалізується через виконання наступних процедур:
 визначення   та   оприлюднення   політики,   принципів   та   процедур

забезпечення  якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної
системи   управління   Коледжем,   узгоджені   з   його   стратегією   і   передбачають
залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

 визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-
професійних   програм,   які   забезпечують   відповідність   їх   змісту   стандартам
фахової  передвищої  освіти  (професійним  стандартам  -  за  наявності),
декларованим  цілям,  урахування  позицій  заінтересованих  сторін,  чітке
визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають
бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

 здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного
перегляду   освітньо-професійних   програм   з   метою   гарантування   досягнення
встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової
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передвищої  освіти і  суспільства,  включаючи  опитування  здобувачів  фахової
передвищої освіти;

 забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення
та послідовного дотримання нормативних документів Коледжу, що регулюють
усі   стадії   підготовки   здобувачів   фахової   передвищої   освіти   (прийом   на
навчання,   організація   освітнього   процесу,   визнання   результатів   навчання,
переведення, відрахування, атестація тощо);

 забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності
оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

 визначення   та   послідовне   дотримання   вимог   щодо   компетентності
педагогічних   (науково-педагогічних)   працівників,   застосовування   чесних   і
прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку
персоналу;

 забезпечення   необхідного   фінансування   освітньої   та   викладацької
діяльності,   а   також   адекватних   та   доступних   освітніх   ресурсів   і   підтримки
здобувачів   фахової   передвищої   освіти   за   кожною   освітньо-професійною
програмою;

 забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації
для   ефективного   управління   освітньо-професійними   програмами   та   іншою
діяльністю Коледжу;

 забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та
легкодоступної інформації про діяльність Коледжу та всі освітньо-професійні
програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та
кваліфікацій;

 забезпечення   дотримання   академічної   доброчесності   працівниками
Коледжу та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і
забезпечення   функціонування   ефективної   системи   запобігання   та   виявлення
академічного  плагіату  та  інших  порушень  академічної  доброчесності,
притягнення порушників до академічної відповідальності;

 періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості
фахової передвищої освіти;

 залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як
повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

 забезпечення  дотримання  студентоорієнтованого  навчання  в
освітньому процесі.

4. ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ: МЕТА, ФУНКЦІЇ, СУТНІСТЬ

4.1. Інституційна структура ВСЗЯ Коледжу – це сукупність структурних
підрозділів,   що   забезпечують   якість   освітньої   діяльності   та   якість  фахової
передвищої   освіти   Коледжу   за   допомогою   реалізації   покладених   на   них
функцій.

4.2.   Мета   функціонування   інституційної   структури   ВСЗЯ   Коледжу   –
створення   та   реалізація   умов   для   якісної   підготовки  кадрів   з   фаховою
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