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1. Загальні положення  

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та ґрунтується на 

принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із 

забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи 

управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009. 

1.2. Колегіальним органом управління коледжу, який визначає систему та 

затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої та фахової 

передвищої освіти є Педагогічна рада. 

  

2. Принципи та процедури забезпечення якості освіти 

  2.1. Систему внутрішнього забезпечення якості (далі – Система) в 

Фаховому коледжі інженерії та управління НАУ розроблено згідно з 

принципами:  

 відповідності європейським і національним стандартам якості освіти;  

 автономії закладу, який відповідає за забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої та фахової передвищої освіти;  

 системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх рівнях 

освітнього процесу;  

 здійснення моніторингу якості;  

 постійного підвищення якості;  

 залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу 

забезпечення якості;  

 відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.  

2.2. Система передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

 удосконалення планування освітньої діяльності;  

 затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх та освітньо-

професійних програм;  

 підвищення якості підготовки контингенту здобувачів вищої та фахової 

передвищої освіти;  

 посилення кадрового потенціалу коледжу;  

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів освіти;  

 розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління 

освітнім процесом;  

 забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;  

 створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових роботах викладачів та здобувачів освіти.  

 

3. Періодичний перегляд освітніх та освітньо-професійних програм  

3.1. Механізм розробки та затвердження освітніх та освітньо-професійних 

програм регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в 
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відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж інженерії та 

управління Національного авіаційного  університету».  

3.2. Перегляд освітніх та освітньо-професійних програм відбувається за 

результатами їхнього моніторингу.  

3.3. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх та освітньо-

професійних програм, формулюються як у результаті зворотного зв’язку із 

педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і 

внаслідок прогнозування розвитку галузей економіки та потреб суспільства.  

3.4. Показники: рівень оновлюваності освітніх та освітньо-професійних 

програм, рівень участі роботодавців у розробці та внесенні змін, рівень 

задоволеності студентів (випускників), індекс працевлаштування випускників, 

рейтинг за оцінками роботодавців, участь у міжнародних програмах підготовки.  

3.5. Кожна циклова комісія перед початком нового навчального року 

обов’язково переглядає навчальні плани та програми навчальних дисциплін 

щодо їх відповідності вимогам ліцензування та акредитації.  

3.6. Відповідальні за впровадження та виконання: відділення, циклові 

комісії, заступники директора з навчальної роботи та навчально-методичної 

роботи і гуманітарного розвитку, Педагогічна рада коледжу.  

 

4. Оцінювання здобувачів освіти  

4.1. Критерії оцінювання є обов’язковою складовою навчальних програм 

дисципліни. На початку семестру педагогічний працівник, який викладає 

дисципліну, повинен ознайомити студентів зі змістом, структурою, формою 

екзаменаційної (залікової) роботи та прикладами завдань попередніх років, а 

також із системою і критеріями її оцінювання.  

4.2. Для врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності 

системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні (анонімні) опитування 

студентів і випускників, а також моніторинг оцінювання ступеня задоволення 

здобувачів вищої освіти.  

4.3. Результати оцінювання здобувачів освіти обговорюються на засіданні 

Педагогічної ради. 

4.4. Відповідальні за впровадження та виконання: відділення, циклові 

комісії, навчальна частина, Студентська рада, заступники директора з 

навчальної роботи, навчально-методичної роботи і гуманітарного розвитку, 

Науково-методична рада.  

 

5. Забезпечення якості викладацького складу  

5.1. Відповідність фаховості викладача навчальній дисципліні 

визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу 

освіту або про науковий ступінь, або про вчене звання або науковою 

спеціальністю, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше 

п’яти років, або проходженням відповідного підвищення кваліфікації загальним 

обсягом не менше 6 кредитів ЄКТС (180 годин) раз на 5 років та наявністю не 

менше п’яти публікацій з цієї навчальної дисципліни у наукових виданнях, 
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включених до переліку наукових фахових видань України, або наявність 

виданого підручника чи навчального посібника або монографії;.  

5.2. Основним документом планування та обліку роботи педагогічних 

працівників коледжу є Індивідуальний план роботи педагогічного працівника. 

В Індивідуальному плані зазначають всі види робіт, що посеместрово 

плануються на навчальний рік та за якими педагогічний працівник звітує щодо 

виконання із заповненням відповідної графи. Основними видами робіт є 

навчальна, методична, наукова та організаційна. Індивідуальні плани всіх 

педагогічних працівників розглядаються на засіданні циклової комісії й 

затверджуються заступником директора з навчальної роботи.  

5.3. Щорічно наприкінці навчального року на засіданні циклової комісії 

обговорюється виконання педагогічними працівниками Індивідуальних планів. 

Педагогічний працівник зобов’язаний скласти звіт, який заслуховується на 

засіданні циклової комісії. Голова циклової комісії робить висновок про 

виконання педагогічним працівником Індивідуального плану роботи. Висновок 

затверджується на засіданні циклової комісії.  

5.4. Не рідше одного разу на 5 років проводиться звітування 

педагогічного працівника під час атестації на засіданні атестаційної комісії, яка 

дає висновок щодо подальшої роботи педагогічного працівника або приймає 

рішення про його невідповідність займаній посаді внаслідок недостатньої 

кваліфікації.  

5.5. Відповідальні за впровадження та виконання: голови циклових 

комісій, завідувачі відділень, заступники директора, відділ кадрів. 

 

6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу  

6.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу в коледжі 

повинно відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам.  

6.2. Матеріально-технічна база коледжу повністю пристосована для 

підготовки фахівців відповідно до діючих ліцензій. Корпуси забезпечені для 

пересування маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень 

життєдіяльності, зумовлених станом здоров'я та віком. Освітній процес 

здійснюється в навчальних корпусах, на базах практик, забезпеченість має 

становити 100%.  

6.3. Заняття за розкладом проводяться в спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторіях, які забезпечені достатньою кількістю комп'ютерної техніки зі 

строком експлуатації не більше восьми років. В коледжі створено умови для 

доступу до Інтернет.  

6.4. Освітній процес у повному обсязі забезпечено навчальною, 

методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях 

завдяки фондам бібліотеки коледжу та наявності електронної бібліотеки.  

6.5. Для самостійної роботи студентів використовується електронний 

ресурс Google Workspace, який містить навчально-методичні матеріали з 

навчальних дисциплін. Забезпеченість навчально-методичними матеріалами 
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електронного ресурсу Google Workspace для кожної навчальної дисципліни 

становить 100%, що відповідає встановленим нормативам.  

6.6. Відповідальні за впровадження та виконання: адміністративно- 

господарська частина, бібліотека, Науково-методична рада, циклові комісії 

коледжу, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії коледжу.  

 

7. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом  

7.1. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в коледжі 

сприяють система електронного документообігу та автоматизована система 

«Деканат».  

7.2. Система електронного документообігу забезпечує: єдиний механізм у 

роботі з документами, унеможливлює їх дублювання, допомагає ефективно 

здійснювати їх пошук, володіючи мінімальною інформацією про них, надає 

можливість паралельного виконання операцій, що дозволяє скоротити час руху 

документів і підвищити оперативність їх виконання.  

7.3. Автоматизована система (далі – АС) «Деканат» є сукупністю 

автоматизованих робочих місць працівників відділень та навчального відділу, 

що надає можливість контролювати навчальний процес включаючи 

екзаменаційні сесії. АС «Деканат» містить значну кількість різноманітних 

звітів, зручний інтерфейс. Покращує взаємодію відділень з навчальним 

відділом.  

7.4. Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості 

діяльності коледжу та приймати ефективні управлінські рішення щодо її 

вдосконалення.  

7.5. Відповідальні за впровадження та виконання: завідувачі лабораторій, 

навчальний відділ. 

 

8. Забезпечення публічності інформації  

8.1. Публічність інформації про діяльність коледжу забезпечується згідно 

з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі 

питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів.  

8.2. На офіційному сайті коледжу розміщується і постійно оновлюється 

інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог 

Законів України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».  

8.3. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті 

коледжу, систематично оновлюється.  

8.4. Відповідальні за впровадження та виконання: заступники директора, 

керівники структурних підрозділів та відповідальні за сайт працівники 

структурних підрозділів.  

 

9. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату  

9.1. Система запобігання та виявлення плагіату поширюється на наукові 

та навчальні праці студентів та педагогічних працівників коледжу. 



6 
 

9.2. Всі підготовлені до друку та для публікацій на електронних ресурсах 

наукові та науково-дослідні роботи, навчальні видання педагогічних 

працівників та студентів, розглядаються на засіданнях циклових комісій і 

обов’язково перевіряються на відсутність академічного плагіату.  

9.3. Курсові роботи, курсові проекти, дипломні проекти та випускові  

кваліфікаційні роботи студентів, які здобувають освітній ступінь бакалавра та 

освітньо-професійний рівень фахового молодшого бакалавра обов’язково 

перевіряються на відсутність академічного плагіату.  

9.4. У разі виявлення академічного плагіату в випускових кваліфікаційних 

роботах та дипломних проектах студентів  такі роботи знімаються із захисту, 

незалежно від стадії розгляду і атестаційною комісією виставляється оцінка 

«незадовільно».  


