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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти (далі - Положення) регламентує процеси функціонування системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ПВНЗ «Буковинський 

університет» (далі - Університет). 

1.2. Система якості вищої освіти спрямована на вдосконалення всіх 

напрямів діяльності Університету. 

1.3. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про освіту», «Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти.  

1.4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Університеті охоплює: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, 

на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 



8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату. 

1.5. Забезпечення якості освітньої діяльності в Університеті базується на 

таких принципах як: 

- відповідальність Університету і його працівників за результати своєї 

діяльності; 

- системність у забезпеченні якості освітньої діяльності; 

- академічна доброчесність;  

- мобільність учасників освітнього процесу; 

- прозорість, доступність і відкритість інформації; 

- інноваційність освітньої діяльності; 

- моніторинг підвищення якості освіти на основі управління всіма 

компонентами освітнього процесу. 

1.6. Система внутрішнього забезпечення якості освіти університету 

включає в себе наступні види діяльності: 

1) координація дій всіх учасників науково-освітнього процесу 

університету; 

2) оптимальний розподіл повноважень; 

3) прозорість прийняття ефективних рішень на всіх управлінських  

рівнях; 

4) студентоорієнтоване навчання; 

5) формування студентами індивідуальної траекторії навчання, 

забезпечення реальної вибірковості дисциплін; 

6) збір і обробка інформації щодо якості: освітнього процесу 

(опитування студентів), наукових досліджень (наукові публікації) 

викладацького складу, управлінських процесів (опитування викладачів), 

надання освітніх послуг (опитування випускників і роботодавців); 



7) регулярний перегляд, вдосконалення, розробка і впровадження 

сучасних навчальних курсів та освітніх програм; 

8) формування методичних матеріалів для забезпечення навчального 

процесу; 

9) забезпечення академічної доброчесності; 

10) підвищення кваліфікації викладачів; 

11) впровадження інноваційних технологій та методик навчання; 

12) співпраця із стейкхолдерами: випускниками університету, 

роботодавцями, батьками, органами державної влади, закладами середньої та 

вищої освіти, громадськими організаціями та вітчизняними і зарубіжними 

партнерами. 

 

2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

2.1. Система якості вищої освіти – це учасники освітнього процесу та 

структурні підрозділи, що забезпечують якість освітньої діяльності і якість 

вищої освіти в Університеті за допомогою реалізації покладених на них 

функцій. 

2.2. Система якості вищої освіти Університету включає в себе: 

1) здобувачів освіти Університету (групи здобувачів за освітньою 

програмою, органи студентського самоврядування); 

2) структурні підрозділи, які здійснюють освітню діяльність:  

- кафедри, гаранти, групи забезпечення ОП, відповідальні за реалізацію 

ОП (завідувач кафедрою, науково-педагогічні працівники); 

 - факультети, які здійснюють організацію освітнього процесу та 

проводять щорічний моніторинг освітніх програм відповідно до потреб 

ринку праці, вимог роботодавців; 



3) проректори за напрямом діяльності (розроблення та моніторинг 

забезпечення якості, загальноуніверситетських рішень, документів, 

процедур, проектів); 

4) Вчена рада (склад і функції якої визначаються Законом України «Про 

вищу освіту» та Статутом) і президент університету (відповідальний за 

діяльність Університету й Систему якості вищої освіти загалом): прийняття 

рішень щодо удосконалення системи якості освіти. 

 

3. ЗАХОДИ УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

3.1. Конкурсний відбір здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з 

затвердженими Правилами прийому до Університету. Аналіз результатів 

вступної кампанії щорічно доповідається на засіданні Вченої ради 

Університету. 

3.2. Комплексний моніторинг якості підготовки фахівців за 

спеціальностями (ректорський контроль, аналіз успішності студентів на 

сесіях та випускній атестації, результатів опитування студентів. щодо якості 

освітнього процесу). 

3.3. Оцінка освітніх програм (моніторинг, внесення змін і затвердження 

програм) здійснюється кафедрами, групами забезпечення ОП, факультетами. 

Оцінка реалізації освітньої програми здійснюється шляхом опитування 

здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників, випускників, 

роботодавців підрозділами Університету. 

Перегляд (оновлення, вдосконалення, створення нових освітніх програм 

розглядається спочатку на засіданнях кафедр (щонайменше один раз на рік 

або за потреби). На засідання кафедр запрошуються зацікавлені студенти, 

представники студентського самоврядування, випускники, роботодавці. 

Кафедри при розгляді освітньої програми враховують результати 

студентських опитувань та пропозиції інших зовнішніх стейкхолдерів. 



Науково-методичні ради факультетів аналізують пропозиції кафедр 

щодо освітніх програм, навчальних планів інших документів, що 

забезпечують освітній процес та приймають рішення щодо оптимізації 

освітньої програми. 

Навчальний відділ здійснює методичне консультування щодо внесення 

змін до освітніх програм і навчальних планів. 

Вчена рада університету приймає рішення, щодо ухвалення оновлених 

освітніх програм та навчальних планів, а також інших документів щодо 

удосконалення якості освітнього процесу. 

3.4. Оцінювання роботи науково-педагогічних працівників здійснюється 

щорічно (навчальна робота, методична робота, наукові здобутки, 

організаційно-виховна діяльність та профорієнтаційна робота, результати 

підвищення кваліфікації викладачів). 

Забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників ПВНЗ «Буковинський 

університет» 

3.4. Аналіз результатів усіх заходів проводиться щорічно, а результати 

доповідаються на засіданнях Науково-методичних радах факультетів й 

Вченої ради університету, з метою прийняття відповідних рішень щодо 

підвищення якості освіти. 

3.5. Забезпечення якісними необхідними ресурсами (кадрові, 

матеріальні, інформаційні) для організації освітнього процесу здійснюється 

відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та 

нормативних документів ПВНЗ «Буковинський університет». 

3.6. Моніторингові заходи щодо вдосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти: 

- моніторинг освітніх програм, навчальних і робочих навчальних планів 

для вдосконалення або підготовки нових планів з урахуванням досвіду 

попередніх років; 



- моніторинг якості навчально-методичного й інформаційного 

забезпечення навчальних дисциплін; 

- моніторинг кадрового забезпечення. 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

4.1. В ПВНЗ «Буковинський університет» діють: 

1) веб-сайт університету, на якому розміщена вся інформація про його 

діяльність: структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, освітня, 

наукова та методична діяльність, інформація для абітурієнтів про вступ до 

університету, структурні підрозділи та їх склад, контактна інформація. 

2) бібліотека університету містить більше 32,5 тис. примірників 

навчальної літератури фахового спрямування, в тому числі 5240 примірників 

інформаційно-довідникової літератури. З метою регулярного ознайомлення 

викладачів та студентів із новинками та змінами в законодавчій базі України 

бібліотека університету отримує більше 20 найменувань періодичних видань,  

3) електронні ресурси: 

- електронна науково-методична бібліотека  

- он-лайн ресурс «Дистанційне навчання». В дистанційному навчанні 

для кожної групи згідно робочого навчального плану знаходиться навчально-

методичне забезпечення дисциплін та посилання на літературу. 

- розроблено та використовується під час іспитів програма «Тестування 

знань студентів», яка працює он-лайн. 

- розроблено та діє програмне забезпечення анонімного анкетування  

студентів, яке використовується з метою оцінювання студентами якості 

освітнього процесу. 



5. ДОКУМЕНТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ УПРАВЛІННЯ 

ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1. Якість освітньої діяльності регламентується такими документами: 

- Статут ПВНЗ “Буковинський університет”; 

- Структура ПВНЗ “Буковинський університет”; 

- Положення про організацію освітнього процесу; 

- Додаток 1 до “Положення про організацію освітнього процесу в ПВНЗ 

“Буковинський університет”; 

- Місія та стратегічні цілі ПВНЗ “Буковинський університет”; 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- Положення про Фаховий коледж ПВНЗ “Буковинський університет”; 

- Положення про факультети ПВНЗ “Буковинський університет”; 

- Положення про кафедри ПВНЗ “Буковинський університет”; 

- Положення про екзаменаційну комісію у ПВНЗ “Буковинський 

університет”; 

- Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників ПВНЗ «Буковинський університет»; 

- Положення про гаранта освітньої програми у ПВНЗ «Буковинський 

університет»; 

- Положення про силабус навчальної дисципліни; 

- Положення про порядок та умови обрання здобувачами вищої освіти 

вибіркових навчальних дисциплін; 

- Положення про Вчену раду ПВНЗ «Буковинський університет»; 

- Наказ про застосування державної мови; 

- Порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів 

вищої освіти; 

- Положення про студентське самоврядування; 

- Положення про академічну мобільність студентів; 

- Положення про студентські наукові гуртки (проблемні групи); 



- Положення про порядок надання індивідуального графіку навчання 

(вільного відвідування) студентам; 

- Положення про забезпечення академічної доброчесності у ПВНЗ 

«Буковинський університет»; 

- Положення про Комісію з академічної доброчесності; 

- Порядок визначення та ліквідації академічної різниці в ПВНЗ 

«Буковинський університет»; 

- Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в ПВНЗ «Буковинський університет» 

- Умови доступності для осіб з особливими освітніми потребами; 

- Зразки дипломів. 

6. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

6.1. Надання публічної інформації Університетом здійснюється у 

відповідь на інформаційний запит відповідно до Закону України «Про доступ 

до публічної інформації». 

6.2. Інформація, яка оприлюднена на офіційному веб-сайті Університету, 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» і Закону України 

«Про освіту» систематично оновлюється. 

7. ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

7.1. Політика академічної доброчесності є складовою Системи якості 

вищої освіти в Університеті. 

7.2. Політика академічної доброчесності сприяє дотриманню вимог 

педагогічної й наукової етики та поваги до інтелектуальних надбань, 

активізації самостійності й індивідуальності під час створення авторського 

твору та усвідомлення відповідальності за порушення загальноприйнятих 

правил цитування. 

7.3. Реалізація політики забезпечення академічної доброчесності 

здійснюється відповідно до чинного в Університеті Положення про 

забезпечення академічної доброчесності у ПВНЗ «Буковинський 

університет». 


