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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Внутрішня система забезпечення якості фахової передвищої освіти 

інтегрована в загальну систему управління якістю освіти Новокаховського 

приладобудівного фахового коледжу (далі –  Фаховий коледж).    

1.2 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі 

Положення) регламентує функціонування системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти в Фаховому коледжі та розроблено з урахуванням Законів України 

«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про фахову передвищу освіту» від 

06.06.2019 № 2745-VIII, Національної рамки кваліфікацій, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 (зі змінами 

згідно з постановою КМ України від 25 червня 2020 р. №519), рекомендацій на 

виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347), Статуту 

Новокаховського приладобудівного фахового коледжу затвердженого наказом 

МОН України від 03.02.2021 №141, Положення про організацію освітнього 

процесу в Новокаховському приладобудівному фаховому коледжі  (далі 

НКПФК),  Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників, Положення про атестацію педагогічних працівників та іншими, які 

регламентують освітній процес фахового коледжу (затверджені рішенням 

педагогічної ради НКПФК від 28.04.2021 протокол №6) та інших   нормативно-

правових актів.  

1.3 Положення визначає зміст, мету, цілі та завдання, компоненти, 

політику і процедури, організаційну та функціональну структуру внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти у Фаховому коледжі. 

1.4 Формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі 

ВСЗЯО) передбачає: 

- визначення компонентів внутрішньої системи та забезпечення їх 

функціонування; 

- самооцінювання освітніх і управлінських процесів Фахового коледжу. 

1.5 Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої  

освіти Фахового коледжу включає:  

- визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур 

забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної 

системи управління Фаховим 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, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються 

та/або присвоюються здобувачам освіти, які мають бути узгоджені з 

Національною рамкою кваліфікацій; 

- здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм спеціальностей з метою гарантування 
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досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів 

фахової передвищої освіти і суспільства; 

- забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення 

та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової 

передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів освіти 

(прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів 

навчання, переведення, відрахування, атестація тощо); 

- забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання здобувачів фахової передвищої освіти та педагогічних/науково-

педагогічних працівників, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

- гарантування якості викладацького складу та забезпечення підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності та доступності необхідних освітніх ресурсів для 

організації освітнього процесу (офлайн і онлайн), в тому числі самостійної 

роботи та практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти за 

кожною освітньо-професійною програмою; 

 - забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність Фахового коледжу та всі освітньо-

професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової 

передвищої освіти та кваліфікацій; 

- забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

Фахового коледжу та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення плагіату у працях працівників і здобувачів освіти та інших порушень 

академічної доброчесності; 

- забезпечення дотримання студентоорієнтованого (студенто-

центрованого) навчання, викладання та оцінювання в освітньому процесі;  

- здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами Фахового коледжу або відповідно до них. 

1.6 Компоненти ВСЗЯО групуються за чотирма напрямами освітньої 

діяльності закладу фахової передвищої освіти: 

а) освітній процес; 

б) система оцінювання здобувачів освіти; 

в) навчальна, методична, інноваційна, наукова, організаційна педагогічна 

діяльність педагогічних/науково-педагогічних працівників закладу фахової 

передвищої освіти (відповідно до наказу МОН України від 18.06.2021 № 686); 

г) управлінські процеси закладу освіти. 

1.7 Внутрішній моніторинг забезпечення якості освіти, контроль за його 

проведенням організовується та здійснюється Педагогічною радою Фахового 

коледжу. 

1.8 Гарантом якості виступає освітнє середовище Фахового коледжу, в 

якому зміст  освітньо-професійних програм, навчальні можливості та ресурсне 

забезпечення відповідають сучасній освітній діяльності. 
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2 СТРАТЕГІЯ, ПРНИНЦИПИ ТА ПРОЦЕДУРИ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

2.1 ВСЗЯО – це цілісна система планомірної системної та об’єктивної 

перевірки, педагогічного аудиту, аналізу і моніторингу освітньої діяльності у 

Фаховому коледжі, яка цілеспрямовано здійснюється суб’єктами контролю на 

єдиній плановій і методичній основі. 

2.2 Основною метою ВСЗЯО у Фаховому коледжі є досягнення 

позитивної динаміки  якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти 

та гармонійного розвитку особистості, висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних фахівців шляхом формування ключових і професійних 

компетентностей відповідно до сучасних та перспективних потреб суспільства, 

ринку праці.   

2.3 Система забезпечення якості освітньої діяльності в Фаховому коледжі 

складається з таких компонентів: 

- підсистема моніторингу умов освітньої діяльності; 

- підсистема моніторингу процесів освітньої діяльності та 

супроводжувальних процесів;  

- підсистема діагностики результатів навчання здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

2.4 Стратегія забезпечення якості освіти базується на наступних 

принципах: 

- відповідності європейським та національним стандартам якості фахової 

передвищої освіти; 

- цілісності, який полягає в єдності усіх видів освітніх впливів на 

здобувача освіти, їх підпорядкованості головній меті освітньої діяльності, яка 

передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка 

здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має 

прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової 

діяльності та громадянської активності; 

- автономності Фахового коледжу, відповідального за забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 

- розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього 

процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу 

даних та інформації про результативність освітньої діяльності; 

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості 

процедур процесу підготовки фахових молодших бакалаврів; 

- системності та комплексності управління процесом контролю якості 

освітньої діяльності в Фаховому коледжі; 

 - безперервність функціонування та підвищення системи забезпечення 

якості освіти; 

- студентоцентроване навчання – побудова освітнього процесу на засадах 

взаємної поваги і партнерства, академічної свободи, розуміння у здобувачів суті 
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фахової передвищої освіти, використання силабусу для ознайомлення з 

програмою дисципліни; 

- гендерна стратегія рівності прав та можливостей у доступі до якісної 

освіти, можливість особистісного розвитку педагогічних / науково-

педагогічних працівників та їх кар’єрного зростання, що базується на 

принципах дотримання демократичних цінностей, системності та 

комплексності, відкритості, прозорості, цілісності. Розробляється згідно з 

розпорядження КМ України від 16 грудня 2020 року №1578-р. 

2.5 Забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

- функціонування системи формування компетентностей здобувачів 

освіти; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового 

потенціалу Фахового коледжу; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу. 

2.6 Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти 

включає: 

- самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти; 

- моніторинг якості освіти. 

   

3 ПОТОЧНИЙ МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ 

 

3.1 Моніторингове дослідження системи забезпечення освітньої 

діяльності та якості фахової передвищої освіти проводить навчальна частина 

відповідно до вимог нормативно-правових документів МОН України і цього 

Положення. 

3.2 Основними завданнями моніторингу якості фахової передвищої освіти 

є: 

- створення власної системи неперервного і тривалого спостереження, 

оцінювання стану освітнього процесу; 

- розробка комплексу показників, що забезпечують цілісне уявлення про 

стан освітнього процесу, про якісні та кількісні зміни в ньому; 

- систематизація інформації про стан і розвиток освітнього процесу в 

Фаховому коледжі; 

- забезпечення регулярного й наочного представлення інформації про 

процеси, що відбуваються; 

- інформаційне забезпечення аналізу й прогнозування стану й розвитку 

освітнього процесу, вироблення управлінських рішень; 

- аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, 

підтримка високої мотивації навчання здобувачів освіти; 

- створення оптимальних соціально-психологічних умов для 

саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти і педагогів; 
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- забезпечення всіх учасників освітнього процесу (стейкхолдерів) 

зворотним зв'язком, що дозволяє вносити послідовні зміни в хід реалізації 

освітньо-професійної програми з метою підвищення якості її результатів; 

- прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій 

розвитку освітнього процесу в Фаховому коледжі. 

3.3 Моніторинг у Фаховому коледжі здійснюють: 

- директор, заступники директора, завідувачі відділень;  

- методист, голови циклових комісій; 

- органи самоврядування, які створюються здобувачами освіти; 

громадськість; 

- органи, що здійснюють управління у сфері освіти. 

3.4 Основними формами моніторингу є: 

- проведення контрольних робіт; 

- участь здобувачів освіти у І та II, III етапах Всеукраїнських 

студентських олімпіад, професійних та творчих конкурсів; 

- перевірка документації; 

- опитування, анкетування; 

- відвідування занять, виховних заходів. 

3.5 Критерії моніторингу: 

- об’єктивність; 

- систематичність; 

- відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу; 

- надійність (повторний контроль іншими суб’єктами); 

- гуманізм (довіра, повага до особистості). 

3.6 Очікувані результати: 

- отримання результатів стану освітнього процесу в Фаховому коледжі; 

- покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних 

для прийняття управлінських та тактичних рішень. 

3.7 Підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, 

висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах; 

- за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються 

управлінські рішення щодо планування та корекції усіх видів діяльності 

Фахового коледжу; 

- дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на 

засіданнях методичної та адміністративної ради, циклових комісій, нарадах при 

директорі. 

3.8 Показники опису та інструментів моніторингу якості освіти: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності – якісний і кількісний склад, 

професійний рівень педагогічного та науково-педагогічного персоналу; 

- контингент здобувачів освіти; 

- психолого-соціологічний моніторинг; 

- результати навчання здобувачів освіти; 

- педагогічна діяльність; 

- управління Фаховим коледжем; 
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- освітнє середовище; 

- моніторинг охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

- формування іміджу закладу освіти. 

3.9 Показники і критерії, форми і методи проведення моніторингового 

дослідження обговорюються на Педагогічній раді та затверджуються 

директором Фахового коледжу.   

3.10 Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм регулюється «Положенням про 

розроблення, реалізацію гарантом освітньо-професійних програм», 

затвердженого педагогічною радою Фахового коледжу  28.04.2021 протокол 

№6.  

3.11 Фаховий коледж розробляє освітньо-професійні програми (ОПП) на 

підставі стандартів освітньої діяльності та стандартів фахової передвищої  

освіти за відповідними галузями знань, спеціальностями для різних форм 

навчання з формулюванням очікуваних результатів навчання 

(компетентностей), з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку 

праці, галузевого та регіонального контексту, а також досвіду аналогічних 

вітчизняних освітніх програм. 

3.12 За відсутності затвердженого стандарту фахової передвищої освіти за 

відповідною спеціальністю ОПП розробляється проєктною групою Фахового 

коледжу, програмні результати навчання мають відповідати вимогам 

Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня та 

затверджується в установленому порядку. 

3.13 Освітньо-професійна програма застосовується для визначення та 

оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності Фахового коледжу. 

3.14 Фаховий коледж оприлюднює на своєму офіційному вебсайті точну 

та достовірну інформацію про освітньо-професійну програму (включаючи її 

цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для 

інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства. 

3.15 Фаховий коледж на основі ОПП за кожною спеціальністю розробляє 

навчальний план (за роком прийому), що укладається на повний цикл 

підготовки. 

3.16 Робочі навчальні плани складаються щорічно на наступний 

навчальний рік з метою завчасного планування і внесення змін на виконання 

наказів та розпоряджень МОН України та рішень Педагогічної ради Фахового 

коледжу. 

3.17 За кожним освітнім компонентом ОПП складається робоча програма 

навчальної дисципліни відповідно до «Положення про навчально-методичний 

комплекс дисциплін» і є нормативним документом Фахового коледжу.   

3.18 Роботодавці та здобувачі освіти (безпосередньо та через органи 

студентського самоврядування) залучаються до процесу періодичного 

перегляду ОПП та інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція 

роботодавців та здобувачів освіти береться до уваги під час перегляду ОПП. 

3.19 Основними завданнями моніторингового аналізу ОПП є: 
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- створення єдиної системи діагностики та оцінки якості ОПП; 

- самооцінка ефективності ОПП щодо забезпечення якості освіти; 

- розробка системи критеріїв і показників оцінювання якості ОПП та 

запровадження єдиних підходів до її вимірювання. 

3.20 Джерелами інформації моніторингового аналізу ОПП є: 

- матеріали акредитації; 

- матеріали зовнішнього контролю; 

- результати педагогічного контролю; 

- результати адміністративного контролю; 

- звіти циклових комісій, відділень; 

- аналітичні записки, відгуки стейкхолдерів та зовнішніх експертів, 

роботодавців, громадськості. 

3.21 Відповідальні за розробку, виконання й моніторинговий аналіз ОПП: 

циклові комісії, завідувачі відділень, навчально-методичний кабінет, заступник 

директора з навчальної роботи, які досліджують рівень оновлення програм, 

рівень участі роботодавців, задоволеність здобувачів освіти (випускників), що 

сприяє постійному удосконаленню ОПП та забезпеченню якості освітньої 

діяльності за цією програмою. 

3.22 Фаховий коледж не пізніше ніж за місяць до затвердження ОПП або 

змін до неї оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний проєкт із 

метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін. 

3.23 Критеріями якісного планування освітньої діяльності є дотримання 

учасниками освітнього процесу «Положенням про розроблення, реалізацію 

гарантом освітньо-професійних програм», врахування системних і суттєвих 

пропозицій всіх зацікавлених сторін (стейкхолдерів), корекція недоліків і 

впровадження позитивних практик для забезпечення стабільного рівня попиту з 

боку абітурієнтів. 

 

 

4 РЕАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТООРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

4.1 Освітній процес у Фаховому коледжі забезпечує 

студентоорієнтований підхід, який передбачає організацію навчально-

пізнавальної діяльності здобувачів освіти як активних суб’єктів, які 

усвідомлюють й регулюють процес власного пізнання, самостійно творять 

особистісні знання, набувають професійний та життєвий досвід. 

4.2 Студентоорієнтоване навчання розглядається як в контексті побудови, 

так і реалізації освітньо-професійних програм. Основними характеристиками 

студентоорієнтованого навчання є: 

- навчання, орієнтоване на вихід (output-oriented study programme); 

- компетентнісний підхід у побудові та реалізації освітніх програм 

(competence-basedapproach); 

- навчання, орієнтоване на результати (result-basededucation). 
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Студентоорієнтоване навчання надає здобувачу фахової передвищої 

освіти більші можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця 

навчання, враховує особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтується 

на реалістичності запланованого навчального навантаження, яке узгоджується 

із тривалістю освітньо-професійної програми. 

Здобувач фахової передвищої освіти відіграє ключову роль у процесі 

моніторингу, який дозволяє визначити реалістичність навчального 

навантаження та співвідношення навчальної діяльності з часом, відведеним на 

її виконання. 

4.3 Основними категоріями студентоорієнтованого навчання є 

компетентності та результати навчання. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання в Фаховому коледжі. 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особистісні якості, які можна ідентифікувати, 

спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 

завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів. 

Компетентності відображають погляд зовнішніх замовників 

(роботодавців, професійних асоціацій, випускників тощо) на освітню та/або 

професійну підготовку і мають підвищити здатність до працевлаштування, 

конкурентоспроможність випускників на ринку праці. 

Результати навчання формулюються викладачами на рівні освітньо-

професійної програми, а також на рівні окремої дисципліни/предмету і мають 

бути чітко вимірювальними. Результати навчання сфокусовані на очікуваних 

навчальних досягненнях здобувача освіти, на тому, що може продемонструвати 

(знає, розуміє, здатен зробити) здобувач освіти після завершення навчання. 

4.4 Основними принципами студентоорієнтованого навчання в Фаховому 

коледжі є: 

- взаємоповага у стосунках між здобувачем освіти та викладачем; 

- активне залучення здобувача освіти до реалізації всіх компонентів 

освітнього процесу; 

- урахування різноманітних індивідуальних потреб кожного здобувача 

освіти (стимулювання мотивації, саморефлексії); 

- реалізація гнучких навчальних траєкторій через організацію вивчення 

здобувачами освіти дисциплін вільного вибору, академічну мобільність і 

трансфер кредитів; 

- зворотній зв'язок щодо навчального процесу (наявність процедур 

реагування на скарги здобувачів освіти). 

 

5  ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ 

ЗДОБУВАІВ ОСВІТИ 
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5.1 Підвищення якості контингенту здобувачів фахової передвищої освіти 

забезпечується активною профорієнтаційною діяльністю та передбачає: 

- підготовку інформаційних матеріалів (буклетів, стендів, мультимедіа, 

відеороликів про спеціальності в Фаховому коледжі); 

- участь у тижнях профорієнтаційної роботи, Ярмарках професій у 

районах Херсонської області, проведення зустрічей викладачів і здобувачів 

освіти із учнями шкіл на базі Фахового коледжу, проведення днів відкритих 

дверей; 

- інформаційний відеозв'язок із абітурієнтами з використанням сучасних 

електронних платформ. 

5.2 Відповідальні за розробку і впровадження заходів щодо формування 

контингенту - завідувачі відділень, відповідальний секретар приймальної 

комісії, голови циклових комісій 

  

6 ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

6.1 Процедура оцінювання здобувачів освіти у Фаховому коледжі 

базуються на принципах релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності. 

6.2 Основними функціями оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

освіти є: 

- контролююча – визначає рівень досягнень кожного здобувача освіти, 

готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу викладачу відповідно 

планувати й викладати навчальний матеріал; 

- навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх 

систематизації, вдосконаленню умінь та навичок; 

- діагностико-коригувальна – з’ясовує причини труднощів, які виникають 

у здобувача освіти в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, 

вносить корективи, спрямовані на їх усунення; 

- стимулюючо-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчання; 

- виховна – сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено 

працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії 

навчальної діяльності. 

6.3 Оцінювання здобувачів освіти передбачає проведення таких 

процедур: 

- вхідного контролю; 

- поточного контролю; 

- модульного контролю (тематичного, проміжної атестації); 

- семестрової атестації; 

- підсумкової атестації. 

6.4 У Фаховому коледжі використовуються різні системи оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти: 

- національна 12-бальна (здобувачі освіти, які навчаються за освітньою 

програмою профільної середньої освіти). За необхідності, оцінки, отримані за 
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12-бальною шкалою, переводяться у 4-бальну шкалу відповідно установлених 

вимог; 

- національна 4-бальна («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно», здобувачі освіти, які навчаються за освітньо-професійними 

програмами фахової передвищої освіти);  

 6.5 Фаховий коледж під час проведення процедур оцінювання здобувачів 

освіти забезпечує їх відповідність таким вимогам: 

-  використання сучасних досягнень у сфері тестових та екзаменаційних 

процедур; 

-  відповідності запланованим результатам навчання та цілям освітньо-

професійної програми; 

- інформування здобувачів освіти про порядок процедури оцінювання та 

критерії; 

-  можливість апеляції здобувачів освіти щодо результатів оцінювання; 

- побудова на основі чітких загальноприйнятих критеріїв. 

6.6 Критерії оцінювання - обов’язкові складові робочих програм 

навчальних дисциплін повинні бути чіткими, зрозумілими, давати можливість 

встановити досягнення здобувачем освіти результатів навчання для окремого 

освітнього компонента. 

6.7 Результати оцінювання рівня досягнень здобувачів освіти за всіма 

видами контролю заносяться до журналу навчальних занять. 

6.8 За результатами заліково-екзаменаційної сесії визначаються та 

оприлюднюються рейтинги успішності здобувачів освіти. 

6.9 Моніторинг усіх видів контролю й оцінювання рівня досягнень 

здобувачів освіти здійснюють адміністрація Фахового коледжу, завідувачі 

відділень та голови циклових комісій. Підсумки такого контролю 

обговорюються на засіданнях циклових комісій та доповідаються на засіданнях 

методичної / педагогічної ради Фахового коледжу. 

6.10 Для врахування думки здобувачів освіти щодо якості та 

об’єктивності системи оцінювання проводяться щорічні моніторингові 

опитування здобувачів освіти і випускників. 

 

7 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО СКЛАДУ 

 

7.1 Якісний склад педагогічних/науково-педагогічних працівників є 

одним із провідних чинників забезпечення якості освітньої діяльності Фахового 

коледжу. 

7.2 Педагогічні/науково-педагогічні працівники призначаються на посаду 

шляхом укладання трудового договору або контракту, що оформлюється 

наказом директора Фахового коледжу. 

7.3 На посади педагогічних/науково-педагогічних працівників 

призначаються особи, які за своїми професійно-кваліфікаційними якостями 

відповідають вимогам, визначеним Законами України «Про освіту»,  «Про 
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фахову передвищу освіту» та кваліфікаційним вимогам, установленим 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. 

7.4 На посади науково-педагогічних працівників призначаються, як 

правило, особи, які мають наукові ступені та вчені звання. 

7.5 Кожний освітній компонент освітньо-професійних програм 

забезпечується педагогічними/науково-педагогічними працівниками з 

урахуванням їх освітньої та/або професійної кваліфікації. Відповідність 

кваліфікації визначається спеціальністю згідно з документом про вищу освіту 

або науковий ступінь, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не 

менше п’яти років (крім педагогічної чи науково-педагогічної діяльності). 

7.6 Підвищення кваліфікації та безперервний професійний розвиток 

педагогічних працівників забезпечується відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 (із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ від 27.12. 2019 № 1133) чинного законодавства та Положення 

про підвищення кваліфікації у Фаховому коледжі. 

7.7 Контроль за якістю підвищення кваліфікації і стажування 

педагогічних/науково-педагогічних працівників у Фаховому коледжі 

(складанням планів (орієнтовного та річного), їх виконанням, визнанням 

результатів підвищення кваліфікації й звітністю) здійснюють голови циклових 

комісій, зав. методичним кабінетом, заступник директора з навчальної роботи 

Фахового коледжу. 

Результати підвищення кваліфікації педагогічного персоналу 

враховуються: 

- під час проведення атестації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників; 

- під час призначення на посаду чи укладання трудового договору. 

7.8 Атестація педагогічних працівників Фахового коледжу проводиться 

на засадах, визначених Законами України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту» відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників та Положення про атестацію педагогічних 

працівників у Фаховому коледжі. 

7.9 Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За 

результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, 

присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. 

7.10 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

розвитку професійної майстерності та творчої ініціативи, підвищення престижу 

й авторитету, забезпечення якості освітнього процесу. 

7.11 Основними принципами атестації педагогічних працівників є 

відкритість, колегіальність, демократичність, повнота, об'єктивність та 

системність оцінювання за всіма напрямами професійної діяльності (навчальна, 

методична, організаційна, виховна, наукова та інноваційна). 
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7.12 Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у 

Фаховому коледжі щорічно створюється атестаційна комісія, яка протягом 

навчального року вивчає педагогічну діяльність осіб, що атестуються. 

7.13 Атестаційна комісія оцінює діяльність педагогічних працівників за 

такими напрямами: 

- динаміка навчальних досягнень здобувачів освіти за певний період; 

- результати позанавчальних досягнень студентів з дисциплін; 

- використання сучасних освітніх технологій, зокрема інформаційно-

комунікаційних, у процесі навчання та в позанавчальній роботі; 

- діяльність з виконання обов’язків класного керівника навчальної групи; 

- проведення відкритих занять та позаудиторних заходів, майстер-класів, 

інших заходів з поширення власного позитивного досвіду; 

- залучення студентів до творчо-пошукової та науково-дослідницької 

роботи; 

- участь у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах (на 

рівні Фахового коледжу, міста, регіону, Всеукраїнські тощо), у роботі обласних 

методичних об’єднань; 

- діяльність з підвищення власної кваліфікації, навчання в аспірантурі,  

активна наукова, методична робота; 

- захист дисертацій та присвоєння наукових ступенів. 

7.14 Контроль за дотриманням порядку проведення атестації 

педагогічних працівників у Фаховому коледжі здійснюють директор,   

заступник директора з навчальної роботи. 

7.15 Рейтингове оцінювання діяльності викладацького складу ґрунтується 

на результатах  виконання ним Індивідуального плану роботи за навчальний 

рік. 

Індивідуальний план роботи є основним документом планування та 

обліку роботи педагогічних/науково-педагогічних працівників Фахового 

коледжу, в якому зазначаються всі види діяльності, що плануються на 

навчальний рік та за якими педагогічний/науково-педагогічний працівник 

звітує. 

Індивідуальні плани розглядаються на засіданні циклової комісії й 

затверджуються головою циклової комісії. Індивідуальний план голови 

циклової комісії затверджує заступник директора з навчальної  роботи. 

Виконання педагогічними/науково-педагогічними працівниками 

індивідуальних планів щорічно наприкінці навчального року розглядається на 

засіданні циклової комісії. За результатами виконання індивідуальних планів 

педагогічних/науково-педагогічних працівників складається звіт циклової 

комісії. 

7.16 Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання діяльності 

педагогічних/науково-педагогічних працівників є анкетування, опитування 

студентів і випускників. 
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8 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

8.1 Освітній процес у Фаховому коледжі забезпечується матеріально-

технічними, інформаційними, навчально-методичними, кадровими, та іншими 

видами ресурсів. 

8.2 Фаховий коледж гарантує, що ресурси для організації освітнього 

процесу є достатніми, доступними, адекватними та відповідають вимогам 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, освітнім стандартам, 

забезпечують виконання освітньо-професійних програм та визначають 

нормативи для забезпечення підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, 

матеріально-технічною та інформаційною базою, а саме:  

- матеріально-технічна база Фахового коледжу (навчальний корпус, 

лабораторії, навчальні аудиторії, бібліотека, комп'ютерний парк, спортивний 

інвентар), об’єкти соціальної інфраструктури (гуртожиток, медпункт, їдальня, 

тощо) повністю забезпечують потреби учасників освітнього процесу; 

- навчальні кабінети, лабораторії Фахового коледжу – це окремі 

приміщення, які відповідають своїм призначенням санітарно-гігієнічним 

нормам та обладнані сучасними технічними засобами навчання. Кількість 

навчальних приміщень забезпечує навчання здобувачів освіти в одну зміну. 

- для забезпечення ефективної організації й оптимізації освітнього 

процесу з кожної навчальної дисципліни/предмету створені навчально-

методичні комплекси. У кабінетах в наявності є необхідні технічні засоби 

навчання: аудіокомплекси, відеокомплекси, сучасні технічні засоби навчання на 

основі комп’ютерної техніки, проектори, прилади, пристрої, спортивне 

знаряддя, наочні посібники та інше; 

- щорічне проведення атестації діючих навчальних кабінетів та 

лабораторій з метою удосконалення матеріально-технічної бази, приведення 

умов навчання у відповідність до існуючих вимог охорони праці та пожежної 

безпеки;  

- забезпечення бібліотекою доступності до сучасних джерел інформації та 

можливості для самостійної роботи здобувачів освіти та педагогічних 

працівників; 

- забезпечення освітнього процесу навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях. 

8.3 Ресурсні показники відображаються в паспорті кабінету. 

8.4 За результатами аналізу рівня забезпечення освітнього процесу 

відповідними ресурсами в Фаховому коледжі здійснюються заходи щодо 

розширення та оновлення навчально-матеріальної бази. 

8.5 Керівники структурних підрозділів щороку (або за необхідністю) 

подають службові записки щодо необхідного матеріально-технічного 

забезпечення. Ураховуючи необхідність і пріоритетність замовлень, фінансових 

можливостей Фахового коледжу, формується план закупівлі. 
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8.6 Управління лабораторним та іншим обладнанням задля забезпечення 

освітнього процесу здійснюється відповідно до положень про структурні 

підрозділи Фахового коледжу. 

 

9 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

9.1 Для ефективного управління освітньою діяльністю Фаховий коледж  

забезпечує збір, аналіз і використання інформації. 

9.2 Впровадження та застосування інформаційних систем покращує 

якість освітнього процесу та якість освіти, забезпечує: 

- підвищення інформаційної грамотності; 

- поглиблення знань з практичного застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій у професійній діяльності; 

- накопичення обсягу можливих комунікативних зв’язків з різних аспектів 

професійної діяльності за допомогою інформаційних технологій; 

- систематизація інформації з метою підвищення ефективності освітньої 

діяльності на основі системного підходу; 

- забезпечення зв’язку між здобувачами освіти та іншими 

стейкголдерами; 

- отримання стейкголдерами різного рівня інформації; 

- постійне поповнення та оновлення контенту сайту, опрацювання і 

збереження інформації; 

- використання сучасних засобів телекомунікації. 

9.3 Для організації дистанційного навчання в закладі освіти створений 

корпоративний Google Classroom із скриньками для викладачів і студентів, який 

покликаний спростити створення,  поширення і оцінку виконаних завдань без 

паперовим способом. Основна мета корпоративного Google Classroom – 

спростити процес обміну файлами між викладачами та студентами. 

Здійснюючи освітній процес, викладачі використовують електронний журнал 

https:ukrschools.com.ua/, де реалізовано додавання домашніх завдань, 

використання особистої медіатеки, а також інші Інтернет-платформи для 

проведення усіх форм навчальних занять та здійснювати ефективний контроль 

знань студентів. 

9.4 Забезпечення якості освітньої діяльності в Коледжі досягається 

шляхом ефективного використання офіційного сайту коледжу, 

функціонуванням навчальної платформи  E Suite for Educotion. 

У Фаховому коледжі для всіх учасників освітнього процесу забезпечено 

доступ до мережі Інтернет, створено зони Wi Fi. 

 

10 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО 

ДІЯЛЬНОСТІ ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

 

10.1 Публічність інформації про діяльність Фахового коледжу 

забезпечується відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про фахову 
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передвищу освіту» й розпорядчих документів центральних органів управління у 

сфері освіти. 

10.2 На офіційному веб-сайті Фахового коледжу у відкритому доступі 

розміщується інформація, що підлягає обов’язковому оприлюдненню 

відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», а саме:   

 - документи, що регламентують діяльність Фахового коледжу: Статут, 

сертифікати, ліцензії; 

- положення про колегіальні органи: положення про педагогічну, 

методичну та адміністративну раду,  збори трудового колективу, структурні 

підрозділи Фахового коледжу; 

- загальні аналітичні матеріали про діяльність Фахового коледжу, звіти 

директора, річні звіти з різних напрямів діяльності тощо; 

- інформація з кадрових питань: склад керівних органів, перелік 

вакантних посад, штатний розпис на поточний рік; 

- інформація та документи пов’язані з організацією освітнього процесу: 

Положення про організацію освітнього процесу, перелік спеціальностей,   за 

якими проводиться підготовка фахівців, освітньо-професійні програми, 

Положення про здійснення контролю знань здобувачів освіти та інші; 

- інформація для вступників забезпечує інформаційна сторінка веб-сайту 

Фахового коледжу «Абітурієнту», що має такі розділи: умови вступу, правила 

прийому, спеціальності, ліцензії/сертифікати, програми екзаменів, інформація 

щодо особливостей вступу, Положення про приймальну комісію, підготовчі 

курси, відеоролики про спеціальності,  зворотній зв'язок,  розмір плати за 

навчання та за надання додаткових освітніх послуг, що не суперечать чинному 

законодавству; 

- інформація для здобувачів освіти розміщена на сторінці вебсайту 

Фахового коледжу «Студенту», що містить такі розділи: графік освітнього 

процесу, розклад, рейтингові списки успішності студентів, стипендія 

(призначення, нормативні документи), студрада (склад, діяльність, Положення 

про студентське самоврядування),   ЗНО, гуртожиток, спорт, електронні 

ресурси, Stop булінг та інші; 

- інформація про наукову та методичну діяльність: проєкти, конференції, 

семінари, конкурси та виставки, що проводяться в Коледжі; методичні видання, 

перелік та склад циклових комісій; 

- інформація, щодо фінансової діяльності: кошторис на кожний рік та всі 

зміни до нього, річний фінансовий звіт з урахуванням інформації про 

надходження та використання коштів, інформація про використання коштів у 

розрізі програм, інформація щодо проведення тендерних процедур.  

  10.3 Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті 

Фахового коледжу є зрозумілою, точною, об’єктивною, легкодоступною та 

своєчасно оновлюється. 
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11 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

11.1 Забезпечення дотримання академічної доброчесності 

педагогічними/науково-педагогічними працівниками і здобувачами освіти у 

Фаховому коледжі регулюється Законами України «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту»; розпорядчими документами Міністерства освіти і науки 

України та Кодексом академічної доброчесності у Фаховому коледжі. 

11.2 Відповідальність за дотримання академічної доброчесності є 

особистим обов’язком кожного та спільною справою учасників освітнього 

процесу Фахового коледжу. Кожен член академічної спільноти – студент, 

викладач, керівник структурного підрозділу – відповідальний за дотримання 

принципів академічної доброчесності в освітній, викладацькій та науково-

методичній діяльності. 

11.3 У Фаховому коледжі реалізуються принципи академічної 

доброчесності, утверджуються етичні цінності в освітньому процесі, створені 

механізми побудови комунікації, спрямовані на забезпечення якості підготовки 

фахівців. 

11.4 У Фаховому коледжі здійснюється ознайомлення здобувачів освіти з 

основними вимогами до написання письмових робіт і акцентуванням уваги на 

принципах наукової етики, коректного використання інтелектуальних здобутків 

та уникнення академічного плагіату (компіляції), правилами опису 

використаних у роботі інформаційних джерел й оформлення цитувань і 

відповідальністю у разі виявлення факту академічного плагіату. 

11.5 Система запобігання академічному плагіату для здобувачів освіти 

ґрунтується на можливості всебічної перевірки курсових/дипломних 

робіт/проєктів. Голови циклових комісій, керівники курсового/дипломного 

проєктування відповідають за перевірку цих робіт на плагіат. 

11.6 Усі підготовлені до друку наукові, науково-популярні, 

консультаційні (дорадчі), дискусійні публікації з наукової або професійної 

тематики, методичні роботи (рекомендації) та навчальні видання розглядаються 

на засіданнях циклових комісій, до яких належать автори публікацій, і 

схвалюються до друку. 

 

12 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

12.1 Дане Положення розглядається і схвалюється Педагогічною радою 

Фахового коледжу та затверджується директором Фахового коледжу. 

12.2 Положення набуває чинності з наступного дня після введення його в 

дію наказом директора Фахового коледжу, якщо інше не передбачається тим же 

наказом. 
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