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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Система внутрішнього забезпечення якості освіти (далі - СВЗЯО) 

Державного університету телекомунікацій (далі – Університет) призначена для 

вдосконалення та розвитку наукового і навчально-методичного забезпечення 

модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації 

особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень та впровадження у практику отриманих результатів; організації та 

спеціалізованого впровадження низки заходів, спрямованих на підвищення 

якості надання освітніх послуг та професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти та інноваційної складової умов надання професійних знань, умінь, 

навичок та практичного досвіду; створення умов для безперервності та 

наступності освіти, реалізації навчально-освітніх, науково-дослідних завдань 

Міністерства освіти і науки України. 

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти  – підсистема 

загальної системи управління Університетом. 

1.3. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти Університету (далі – Положення) регламентує процеси функціонування 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  в  Університеті. 

1.4. Положення розроблено на підставі Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту» (Розділ V. Забезпечення якості вищої 

освіти. Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти) 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 9001:2015 та професійних стандартів. 

1.5. Положення є нормативним документом внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти  та освітньої діяльності Університету та 

обов’язковим для виконання всіма учасниками освітнього процесу. 

1.6.  Положення визначає: політику, принципи та процедури 

забезпечення якості вищої освіти; модель внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; механізми планування 

освітньої діяльності та моніторингу, періодичного перегляду освітніх програм; 

процедури, що забезпечують реалізацію концепції «студентоцентрованого» 

освітнього процесу; принципові підходи до організації оцінювання 

здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності; процедури оцінювання 

рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу; процедури забезпечення 

органічного поєднання освіти, науки та інновацій, механізм управління 

системою забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, 

взаємодію та  розподіл відповідальності учасників освітнього процесу.  

1.7. Постійно діючим колегіальним органом, утвореним для управління 

системою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти  Державного 

університету телекомунікацій (далі – СВЗЯО) є Координаційна рада з питань 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (далі –  

Координаційна Рада) Університету. 
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1.8. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та 

законами України, указами Президента України, постановами Верховної ради 

України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та 

науки України, Статутом Університету, принципами відкритості та прозорості 

діяльності Університету, а також цим Положенням. 
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ 

2.1. Основними завданнями Державного університету телекомунікацій 

(далі – Університет) є: 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 

спеціальностями;  

- провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 

підготовки наукових кадрів і використання отриманих результатів в освітньому 

процесі;  

- участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 

через формування людського капіталу;  

- формування особистості шляхом утвердження в учасників освітнього 

процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватися в сучасних умовах;  

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності;  

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 

процесу їхніх здібностей і талантів;  

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства;  

- налагодження міжнародних зв'язків;  

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників.  

2.2.Головна мета Університету полягає у формуванні в Університеті  

системи демократичних відносин між представниками університетської 

спільноти (учасниками освітнього процесу та співробітниками), створенні 

стійкої довіри до Університету зі сторони суспільства та роботодавців як 

постачальника висококваліфікованих кадрів в ІТ галузі, які відповідають 

кращим міжнародним вимогам та володіють високим рівнем якості отриманих 

знань, та підвищенні конкурентоспроможності Університету з надання освітніх 

послуг. 

2.3. Основними показниками підвищення конкурентоспроможності 

Університету є: 

 - якість вищої освіти та освітньої діяльності університету;  

- вартість наданих освітніх послуг; 
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 - конкурс за спеціальностями відповідно до ліцензійного обсягу та місць 

державного замовлення;  

- кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному 

житті держави тощо.  

2.4. Державний університет телекомунікацій вважає гарантію якості 

вищої освіти головним пріоритетом діяльності.  

2.5. Внутрішнє забезпечення якості освіти – цілісна система об'єктивних 

та обґрунтованих діагностичних й оціночних процедур, сукупність 

організаційних, методичних і нормативних документів, що регламентують 

ефективне управління якістю. Керівництво Університету максимально сприяє 

ефективній реалізації політики якості вищої освіти.  

2.6. Політика якості вищої освіти поширюється на всі рівні управління 

Університету.  

2.7. Кожен співробітник Університету в межах своєї компетенції несе 

персональну відповідальність за реалізацію політики якості вищої освіти. 

2.7 Відповідно до політики Університету з якості основними стра-

тегічними цілями системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є: 

 - гарантування розробки якісних освітніх програм відповідно до 

національних та міжнародних освітніх стандартів, націлених на підготовку 

фахівців із відповідними компетентностями, з урахуванням широкого спектру 

освітніх потреб здобувачів вищої освіти та роботодавців; 

 - забезпечення якості освітньої діяльності Державного університету 

телекомунікацій шляхом дотримання встановлених норм та процедур за 

підтримки і відповідальності усіх учасників освітнього процесу. 

2.8. Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

є: 

 - оновлення нормативно-правової та методичної бази забезпечення 

якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті;  

- системний моніторинг змісту вищої освіти; 

 - контроль за реалізацією освітнього процесу та наукової діяльності;  

- проведення моніторингу технологій навчання, ресурсного потенціалу 

Університету та управління ресурсами і процесами;  

- моніторинг та оптимізація стану соціально-психологічного середовища 

Університету;  

- контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення 

інформації щодо її результатів;  

- розробка рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти, їх впровадження, здійснення стратегічного планування 

діяльності Державного університету телекомунікацій тощо.  
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2.9. Завдання системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності в Університеті відповідають цілям та концепції процедур 

зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні. 

2.10.  СВЗЯО Університету розроблено згідно з принципами: 

- відповідності європейським та національним стандартамУкраїни 

якості вищої освіти; 

- автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність 

за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх 

стадіях освітнього процесу; 

- процесного підходу до управління; 

- здійснення моніторингу якостівищої освіти; 

-  постійного підвищення якостівищої освіти; 

- залучення студентів  Університету, роботодавців та інших 

зацікавлених сторін до процесу забезпечення якостівищої освіти; 

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якостівищої 

освіти. 

2.11.СВЗЯО передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

-   удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, 

моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм; 

- підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; 

- посилення кадрового потенціалу Університету; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації в 

Університеті освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; 

- розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності 

управління освітнім процесом в Університеті; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність Університету; 

-  створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти; 

- участь Університету в національних та міжнародних рейтингових 

дослідженнях вищих навчальних закладів. 
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3. МОДЕЛЬ СИСТЕМИ  ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ  ОСВІТИ  У ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 
3.1. В  Університеті запроваджено 5 рівневу модель системи внутрішнього  

забезпечення якості вищої освіти. 

 

5 
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3.2. Модель складається з п’яти рівнів, кожен з яких відповідає за певний  

перелік завдань.  

П’ятий рівень – рівень прийняття загально університетських рішень: 

Наглядова Рада, Ректор, Вчена рада - функції визначаються Законом України 

«Про вищу освіту» та Статутом.  

Четвертий рівень – рівень розроблення, експертизи, апробації, 

моніторингу академічної політики, загально-університетських рішень, 

документів, процедур, проектів: Координаційна рада університету; 

проректори; органи студентського самоврядування; навчально-науковий центр; 

відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації; інші структурні 

підрозділи університету, що відповідають за координацію внутрішньої системи 

забезпечення якості (відділ  кадрів; відділ підтримки студентів з соціальних та 

навчальних питань; організаційно-методичний центр новітніх технологій 

навчання; приймальня комісія; підготовче відділення; міжнародний відділ; 

відділ організації проведення підготовки та атестації аспірантів та докторантів; 
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функції та повноваження визначаються СтатутомУніверситету та 

затвердженими в установленому порядку положеннямиУніверситету. 

Третій рівень – рівень впровадження, адміністрування та моніторингу 

освітніх програм, моніторингу потреб галузевого ринку праці: навчально-

наукові інститути; органи студентського самоврядування; навчально-методичні 

відділи освітньої діяльності навчально-наукових інститутівУніверситету; 

представники роботодавців – фірм-партенерівУніверситету (кафедр). 

Другий рівень – рівень безпосередньої реалізації освітніх програм, 

поточного моніторингу: випускові кафедри, групи забезпечення 

спеціальностей, гаранти освітніх програм, які відповідальні за реалізацію 

програми, розробку навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін, НПП, які забезпечують освітні компоненти, та представники 

бізнесу, роботодавці, випускники та здобувачі вищої освітиУніверситету, 

представники громадських організацій тощо). 

 

Перший рівень – здобувачі вищої освіти та їх ініціативні групи. 
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4. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ  В УНІВЕРСИТЕТІ СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

4.1. ФОРМУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ  ТА НАВЧАЛЬНИХ 

ПЛАНІВ, ЇХ МОНІТОРИНГ ТА ПЕРІОДИЧНИЙ  ПЕРЕГЛЯД 
4.1.1. Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) має 

 відповідати вимогам стандарту вищої освіти. Стандарти вищої освіти для 

кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності розробляє і 

затверджує Міністерство освіти і науки України за погодженням із 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

4.1.2. Стандарти вищої освіти використовуються в Університеті для 

визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності в 

Університеті. 

4.1.3. Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма для 

певної спеціальності розробляється проектною групою з числа науково-

педагогічних працівниківУніверситету, які за своєю кваліфікацією 

відповідають ліцензійним умовам. Склад проектної групи затверджується 

наказом ректораУніверситету. До розробки освітньої програми також 

залучаються провідні фахівці з цієї спеціальності, представники роботодавців 

та студентського самоврядуванняУніверситету. Освітня програма 

затверджується рішенням Вченої ради Університету і вводиться в дію наказом 

ректораУніверситету. 

4.1.4. На підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 

проектна група разом з випусковою кафедрою розробляє навчальний план для 

відповідної освітньої програмиУніверситету. Навчальний план є нормативним 

документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію 

освітнього процесу  в Університеті.Навчальний план ухвалюється Вченою 

радою Університету і затверджуються ректором та скріплюється печаткою 

Університету. 

4.1.5. Навчальні планив Університеті складаються окремо для кожної 

освітньої програми та за кожною формою навчання. 

4.1.6. Перелік дисциплін навчального плану формується в 

Університетішляхом визначення програмних компетентностей (загальних і 

спеціальних) та розподілу результатів навчання за змістовими модулями. З 

метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування навчального 

процесу, своєчасного внесення змін на виконання наказів та розпоряджень 

Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради Університету, 

врахування регіональних потреб і вимог замовників фахівців, закріплення 

навчальних дисциплін за певними кафедрами Університетущорічно, до 1 

березня поточного року, в Університеті складаються (коригуються) робочі 

навчальні плани на наступний навчальний рік. Робочі навчальні плани 

складаються в Університетіокремо для кожної спеціальності та форми 

навчання, в тому числі навчання зі скороченим або подовженим, порівняно з 

типовим, терміном навчання. Робочі навчальні плани ухвалюються Вченою 

радою Університетувідповідного навчально-наукового інституту  та 
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затверджуються проректором з науково-педагогічної роботиУніверситету не 

пізніше ніж за 4 місяці до початку навчального року. Розробка навчальних і 

робочих навчальних планів є одним з найбільш відповідальних видів 

методичної роботи науково-педагогічних працівників Університету. Навчальні 

і робочі навчальні плани розробляються робочими групами випускових 

кафедрУніверситету із залученням представників забезпечуючих кафедр. 

Персональний склад груп визначається директором навчально-наукового 

інститутуУніверситету. Робочі групи працюють під безпосереднім 

керівництвом завідувачів відповідних випускових кафедр Університету, а 

координацію їх діяльності і контроль за виконанням вимог до навчальних 

планів здійснює заступник директора навчально-наукового 

інститутуУніверситету. 

4.1.7. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо- 

професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни 

та навчального плану кафедрами Університету складається робоча навчальна 

програма дисципліни, яка є нормативним документом Університету. Робоча 

навчальна програма дисципліни містить виклад конкретного змісту навчальної 

дисципліни, послідовність організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає 

форми та засоби поточного і підсумкового контролю. 

4.1.8. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього 

моніторингу на предмет її відповідності стандарту, спроможність Університету 

забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти програмних результатів 

передбачених в ній, рівня задоволеності роботодавців та здобувачів вищоъ 

освіти. 

4.1.9. Для визначення рівня задоволеності роботодавців та актуальності 

освітньої програми можливо використовувати:  

 - результати опитування,  які роботодавці проводять самостійно 

опитуючи випускниківУніверситету(закладів вищоїосвіти) з метою визначення 

їх якості підготовки,тим самим проводять ранжування закладів вищої освіти ; 

 - перелік вимог та компетентностей, які висуваються до потенціальних 

працівників. 

4.1.10. Для встановлення Університетом з здобувачами вищої  освіти 

зворотного зв’язку та визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти 

освітньою програмою в Університетіпроводяться щорічні опитування. 

Результати моніторингу розглядаються Вченою радою Університету та при   

необхідності приймається рішенняВченої  ради Університету про перегляд 

освітньої програми Університетута внесення змін до неї. 

4.1.11. Отримані пропозиції від здобувачів освіти  Університету та 

роботодавців до освітньої програми акумулюються та узагальнюються для 

подальшого внесення змін до освітньої програмиУніверситету.  

4.1.12.Внесення змін до освітньої програми Університету в частині 

циклу  обов’язкових освітніх компонентів можливе лише після проходження 

процедури акредитації освітньої програми. Після процедури акредитації 
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враховуються пропозиції експертної комісії, роботодавців, здобувачів вищої 

освіти Університетута вносяться зміни до освітньої програми. З метою 

врахування змін законодавства та інноваційного розвитку відповідної галузі 

Університетом можуть бути внесені зміни лише в робочі навчальні програми 

дисциплін в частині циклу обов’язкових освітніх компонентів. А у разі 

потреби посилення професійної підготовки здобувачів освіти 

Університету,можуть вноситися зміни в освітній програмі Університету в 

частині циклу  вибіркових освітніх компонентів.  

4.1.13. Зміни до освітньої програми розглядаються на засіданнях 

випускової кафедри, Вченої ради Навчально-наукового інституту, Науково-

методичної ради Університету. Нова редакція освітньої програмиУніверситету 

схвалюється  рішенням Вченої ради Університету і вводиться в дію наказом 

ректораУніверситету. 

4.1.14. Відповідальні за впровадження та виконання: випускаючі 

кафедри, методичні комісії та вчені ради інститутів, навчально-методичні 

відділи освітньої діяльності навчально-наукових інститутів, проректор з 

навчальної роботи, проректор з науково-педагогічної роботиУніверситету, 

Вчена рада Університету, Координаційна РадаУніверситету. 
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4.2. ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

4.2.1. Політика Університету щодо формування контингенту здобувачів 

вищої освіти спрямована на профорієнтаційну роботу з випускниками шкіл, 

коледжів (за попереднім рівнем освіти), розробка та затвердження правил 

прийому до вступу у Університет, наявності привабливих спеціальностей та 

освітніх програм для абітурієнтів, їхніх батьків та роботодавців. Участь у 

формуванні контингенту здобувачів вищої освіти Університету приймають всі 

працівники Університету. 

4.2.2. Якість формування контингенту для здобуття вищої освіти в 

Університеті забезпечується за рахунок: 

- підготовки та розповсюдження інформаційних матеріалів (буклети, 

стенди, мультимедіа, фільми) про Університет, спеціальності, спеціалізації, 

освітні програми, програми підвищення кваліфікації; 

- співпраці з роботодавцями відповідних галузей; 

- пошуку та підтримки обдарованих дітей, сприяння їхній подальшій 

освіті: здійснюється у профільних освітніх закладах професійно-технічної та 

середньої освіти, в гуртках для школярів тощо; 

- профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів, яка 

здійснюється всіма працівниками Університету; 

- співробітництва із освітніми закладами Києва та області, інших міст 

України; 

- проведення в Університетіднів відкритих дверей; 

- підготовки учнів  шкіл за предметами незалежного оцінювання якості 

освіти (ЗНО) та випускних випробувань: здійснюється на підготовчих курсах 

Університету; 

- організованої роботи приймальної комісіїУніверситету. 

4.2.3. Якість формування контингенту для здобуття наукових ступенів 

забезпечується в Університетіза рахунок: 

- заохочення студентів до участі в наукових дослідженнях у Науковому 

товаристві студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету, 

на кафедрах та у навчально-наукових інститутах Університету, у тому числі, у 

виконанні науково-дослідних робіт; 

- залучення студентів до організації та участі в міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних наукових конференціях; 

- заохочення студентів Університетудо участі у міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних, університетських конкурсах студентських 

наукових робіт, турнірах, олімпіадах; 

- залучення студентів до підготовки та публікації статей за 

результатами їхньої науково-дослідної роботи; 

- ретельного й об'єктивного відбору випускників вищих закладів освіти 

до навчання в аспірантуріУніверситету. 

4.2.4. Показниками якості формування контингенту для здобуття вищої 

освіти та наукових ступенів в Університетіє конкурс за спеціальностями, рівень 

початкових знань студентів, досягнення студентів на конкурсах студентських 
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наукових робіт, турнірах, олімпіадах, кількість статей, що публікуються у 

співавторстві зі студентами, кількість студентів — учасників наукових 

конференцій, кількість студентів — виконавців НДР. 

4.2.5. Відповідальні в Університетіза впровадження та виконання: 

підготовче відділення, приймальна комісія, навчально-наукові інститути, 

кафедри, проректори з науково-педагогічної та з навчальної 

роботиУніверситету, Координаційна РадаУніверситету. 
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4.3. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

4.3.1. Оцінювання в Університеті результатів навчання здобувачів вищої 

освіти Університету здійснюється відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій» та 

«Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної 

комісії у Державному університеті телекомунікацій». 

4.3.2. Контрольні заходи в Університеті є необхідним елементом 

зворотного зв’язку у процесі навчання. Вони визначають відповідність рівня 

набутих студентами Університету знань, умінь та навичок вимогам 

нормативних документів щодо вищої освіти і забезпечуютьв Університеті 

своєчасне коригування освітнього процесу. Реалізація основних завдань 

контролю знань здобувачів вищої освітив Університеті досягається системними 

підходами до оцінювання чітко вимірюваних результатів навчання, 

комплексністю застосування різних видів контролю та формуванням 

очікуваних компетентностей. 

4.3.3. Система оцінювання результатів навчанняв Університеті включає  

вхідний,поточний, рубіжний, відстрочений, підсумковий, семестровий, 

ректорський контроль знань та атестацію здобувачів вищої освіти 

Університету. 

4.3.4. Вхідний контроль на початку навчання в Університеті проводиться 

з метою виявлення рівня базових знань, умінь і навичок студентів із 

загальноосвітніх дисциплін, необхідних для навчання в Університеті шляхом 

проведення контрольних робіт з відповідних дисциплін. Дисципліни, за якими 

здійснюється перевірка, та строки проведення визначаються наказом 

ректораУніверситету. Завдання для перевірки базових знань готують викладачі 

відповідних кафедрінститутів Університету. Результати вхідного контролю 

узагальнює та аналізує відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитаціїУніверситету. Підсумки контролю аналізуються у співставленні з 

результатами ЗНО або атестату. За результатами аналізу плануються заходи 

щодо підвищення рівня знань студентів Університету. 

4.3.5. Ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти 

здійснюється відповідно до «Положення про організацію ректорського 

контролю якості  навчання студентів у Державному університеті 

телекомунікацій» відділом моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитації. 

4.3.6. Після кожної сесії визначаються та оприлюднюються на веб-сайтах 

навчально-наукових інститутівУніверситету рейтинги здобувачів вищої освіти 

за успішністю. 

4.3.7. Для врахування думки здобувачів вищої освіти Університетута 

встановлення зворотного зв’язку, щодо якості та об'єктивності системи 

оцінювання,в Університетіпроводяться щорічні соціологічні опитування 

здобувачів вищої освіти, а також студентський моніторинг якості освітнього 

процесу. 
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4.3.8. Показниками освітнього моніторингу є рівень успішності, рівень 

заборгованості, кількість переможців всеукраїнських та міжнародних 

студентських олімпіад, індекс працевлаштування випускників, оцінки 

роботодавців. 

4.3.9. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: навчально-

наукові інститути, кафедри, навчально-методичні відділи освітньої діяльності 

навчально-наукових інститутівУніверситету, органи студентського 

самоврядування, директор навчально-наукового  центру, проректор з 

навчальної  роботи, відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитації Університету. 

 4.3.10.Посилення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Університету, здійснюється шляхом організації практики на підприємствах-

партнерах кафедри Університету. 

4.3.11. Організація практичної підготовки студентів в Університеті 

здійснюється відповідно до «Положення про проведення практики студентами 

Державного університету телекомунікацій». 

4.3.12. Мета практики – набуття студентами Університету професійних 

компетентностей, практичних вмінь та навичок для подальшого їх 

використання у реальних виробничих умовах. 

4.3.13. Зміст і послідовність проходження практики визначається 

програмою практики, яка розробляється відповідною кафедрою (кафедрами) 

Університету за участю представників роботодавців та студентства. 

4.3.14. Практика студентів проводиться на базах практики з якими 

Університетом заключені договори, які відповідають вимогам навчальних 

програмУніверситету. Із зовнішніми базами практики (підприємствами, 

організаціями, установами) Університет укладає договори на її проведення. 

4.3.15. Рівень проведення практики залежить від якості кадрового і 

методичного забезпечення. Підсумки кожної практики обговорюються на 

засіданнях кафедр інститутів Університету, а загальні підсумки підбиваються 

на Вчених радах навчально-наукових інститутів не менше одного разу 

протягом навчального року. 

4.3.16.Моніторинг якості організації практикив Університетізабезпечують 

щорічні опитування студентів, випускників, потенційних роботодавців. 

4.3.17. Показниками якості практичної підготовки студентів Університету 

є оцінки роботодавців. 

4.3.18. Відповідальні за впровадження та виконання: кафедри, методичні 

комісії та Вчені ради навчально-наукових інститутів  Університету. 

4.3.19.Оцінка діяльності педагогічних, науково-педагогічних, працівників 

Університетуздійснюється відповідно до Положення про щорічну рейтингову 

оцінку діяльності науково-педагогічних працівників Державного університету 

телекомунікацій. 

4.3.20. Метою рейтингового оцінювання діяльності педагогічних, 

науково-педагогічних, працівників в Університеті є:  

– підвищення ефективності та результативності професійної діяльності 

педагогічних, науково-педагогічних працівників Університету;  
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– забезпечення прозорості та об'єктивності оцінювання діяльності 

кожного педагогічного, науково-педагогічного працівника та структурних 

підрозділів Університету; 

– забезпечення здорової конкуренції, підвищення мотивації ефективності 

праці науково-педагогічних працівників  в Університеті;  

– накопичення статистичної інформації про становлення і динаміку 

розвитку кафедр та навчально-наукових інститутів Університету;  

– стимулювання діяльності, спрямованої на підвищення якості освіти в 

Університеті. 

4.3.21.Організація рейтингу ґрунтується на принципах:  

–відповідності змісту оцінки пріоритетним напрямам розвитку 

Університету;  

– об'єктивності та достовірності отриманої інформації;  

– гласності, оперативності та систематичності рейтингової оцінки;  

– компетентності та об'єктивності оцінювачів;  

– стимулювання учасників рейтингового оцінювання до покращення 

результатів професійної діяльності.  

4.3.22.Рейтингова оцінка діяльності педагогічних, науково-педагогічних 

працівників, кафедр та навчально-наукових інститутів Університету є 

невід’ємним елементом системи моніторингу, як складової процесу 

забезпечення і управління якістю вищої освіти, стимулювання зростання 

кваліфікації, професіоналізму, продуктивності навчальної та наукової роботи, 

розвиток творчої ініціативи педагогічних, науково-педагогічних працівників. 

4.3.23. Рейтинг науково-педагогічного працівника Університету 

визначається за результатами навчального року з урахуванням окремих видів 

виконаної роботи та підрахунку показників бальної оцінки. 

4.3.24. Визначення рейтингових балів проводить рейтингова комісія 

навчально-наукового інститутуУніверситету, головою якої є директор 

інституту. Склад комісії (у кількості трьох осіб) затверджується 

розпорядженням директора інститутуУніверситету. 

4.3.25.Застосування рейтингової системи оцінювання в Університеті, 

використовується для проведення щорічної атестації педагогічних, науково-

педагогічних працівників для прийняття відповідних рішень керівництвом 

кафедр, навчально-наукових інститутів, Університету. При цьому за 

показником рейтингу здійснюються відповідні рішення керівництва 

Університетута рекомендації науково-педагогічному працівнику. 

4.3.26.Відповідальні за впровадження, виконання  та удосконалення: 

кафедри, навчально-наукові  інститути, навчально-методичний центр, 

проректор з науково-педагогічної роботи, проректор з навчальної роботи 

Університету. 
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4.4. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОГРАНІЗАЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРИ ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

4.4.1. Загальні принципи організації оцінювання здобувачами вищої 

освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін 

4.4.2.Оцінювання якості освітньої діяльності при вивченні навчальних 

дисциплін (далі - оцінювання) здобувачами вищої освіти є складовою системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Університеті. 

4.4.3. Об’єктом оцінювання є якість освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін в Університеті. 

4.4.4. Суб’єктом оцінювання в Університеті є здобувачі вищої освіти та 

інші категорії осіб, що навчаються в Університеті. 

4.4.5. Оцінювання якості освітньої діяльності здійснюється в Університеті 

з метою забезпечення прав студентів на отримання якісної освіти та врахування 

пропозицій осіб, що навчаються в  Університеті, щодо підвищення якості 

організації освітнього процесу в Університеті. 

4.4.6. Оцінювання якості освітньої діяльності при вивченні навчальних 

дисциплін в Університеті дозволяє забезпечити інформаційні умови для 

формування цілісного уявлення про якість освітньої діяльності при вивченні 

навчальних дисциплін в  Університеті та здійснюється на принципах: 

прозорості, об’єктивності, академічної доброчесності, добровільності. 

4.4.7. Оцінювання якості освітньої діяльності при вивченні відповідної 

дисципліни в Університеті проводиться у формі соціологічного опитування 

здобувачів вищої освіти (студентів усіх форм навчання, аспірантів), як правило, 

після завершення її вивчення (за модулем, за семестром). Для дисциплін, що 

вивчаються в останньому семестрі навчання за відповідним освітнім рівнем, 

опитування проводиться наприкінці теоретичного курсу. 

4.4.8. Оцінювання якості організації освітньої діяльності при вивченні 

дисциплін здійснюється в Університеті методом анкетного опитування. Участь 

здобувачів вищої освітиУніверситету в опитуванні є добровільною. Питання 

анкети  формуються в межах компетентності здобувачів вищої освіти 

Університету та можуть коригуватися за обґрунтованими пропозиціями. 

4.4.9. Опитування в Університеті проводиться у формі on-line 

анкетування через особистий кабінет студента до якого до початку опитування 

за кожною дисципліною надходитьз Університету ключ доступу до системи 

анкетування. 
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4.4.10. Перед початком кожного опитування в особистий кабінет студента 

Університетунадходить інформація щодо термінів опитування, порядку його 

здійснення, заходів, які передбачені за результатами опитування. 

4.4.11.Участь здобувачів вищої освіти Університету в 

анкетуванні/опитуванніє анонімною. В програмний код модуля оцінки якості 

організації освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін закладено 

механізми, що унеможливлюють визначення особи, яке бере участь в 

анкетуванні. 

4.4.12. Організацію опитування здобувачів вищої освіти щодо якості 

організації освітньої діяльності в Університетіпри вивченні дисциплін здійснює 

Навчально-методичний  центр спільно із Студентською радою Університету та 

Організаційно-методичним центром новітніх технологій навчання 

Університету. 

4.4.13. Аналіз отриманих результатів та формування звіту про стан якості 

організації освітньої діяльності при вивченні дисциплін проводять завідувачі 

відповідних кафедр та Відділ моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитаціїУніверситету. 

4.4.14. Технічний супровід процесу on-lineопитування та формалізації 

результатів оцінювання якості організації освітньої діяльності при вивченні 

дисциплін здійснює Організаційно-методичний центр новітніх технологій 

навчанняУніверситету. 

4.4.15. За результатами оцінювання здійснюється ранжування викладачів 

Університетущодо якості організації освітньої діяльності з метою визначення та 

поширення кращих практик організації освітньої діяльності науково-

педагогічними працівниками Університету та врахування пропозицій осіб, які 

навчаються в Університеті щодо підвищення якості організації освітньої 

діяльності. 

4.4.16. Результати оцінювання якості організації освітньої діяльності при 

вивченні навчальних дисциплін та ранжування науково-педагогічних 

працівників Університету доводяться до відома ректора, проректора з науково-

педагогічної роботи, проректора навчальної роботи, директора навчально-

методичного центру, директора відповідного навчально-наукового інституту. 

4.4.17. Результати оцінювання якості освітньої діяльності здобувачами 

вищої освіти при вивченні навчальних дисципліни кожному викладачу 

доводяться індивідуально через «Особистий кабінет викладача». 

4.4.18. Аналіз отриманих результатів та формування звіту про стан якості 

організації освітньої діяльності при вивченні дисциплін проводить Відділ 

моніторингу якості освіти,ліцензування та акредитаціїУніверситету. 

4.4.19. За результатом аналізуВченою  радою Університету можуть бути 

прийняті такі рішення: повторна перевірка методичного забезпечення 

дисципліни; рекомендації щодо необхідності навчання викладача за 

програмами підвищення кваліфікації   тощо. 

4.4.20. Результати оцінювання якості організації освітньої діяльності 

здобувачами вищої освіти при вивченні навчальних дисциплін накопичуються 

за роками та враховуються при вирішенні питань заміщення вакантних посад 
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науково-педагогічних працівниківУніверситету, укладанні контракту щодо 

продовження роботи на посаді науково-педагогічних працівників, у тому числі 

його термінів, при вирішенні питань щодо присвоєння вчених звань тощо. 

4.4.21. Рішення про преміювання викладачів приймаються директорами 

відповідних навчально-наукових інститутів. 

4.4.22. За результатами оцінювання якості освітньої діяльності при 

вивченні навчальних дисциплін в Університеті розраховується показник оцінки 

здобувачами вищої освіти якості організації освітньої діяльності за 

навчальними дисциплінами в рейтингу структурних підрозділів (кафедр, 

інститутів)Університету. 

4.4.23. Відповідальні за впровадження, виконання та удосконалення: 

кафедри, навчально-наукові  інститути, навчально-науковий центр, 

Організаційно-методичний центр новітніх технологій навчання,  відділ 

моніторингу якості освіти,ліцензування та акредитації, проректор з науково-

педагогічної роботи, проректор з навчальної роботиУніверситету. 
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4.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ, 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ 

 

4.5.1. Якість кадрового складу забезпечується за рахунок конкурсного 

відбору науково-педагогічних працівників (далі – НПП)  на посади, системного 

підходу до планування діяльності НПП, об’єктивної та всебічної фахової 

оцінки діяльності кожного НПП, постійної роботи по підвищенню кваліфікації 

та майстерності НППУніверситету. 

4.5.2. Процедура відбору та призначення на посаду НПП визначається 

«Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних та наукових працівників Державного університету 

телекомунікацій». 

4.5.3. Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з науково-

педагогічної роботи, відділ кадрів, завідувачі кафедр, Вчена ради Університету 

та Вчені ради  навчально-наукових інститутів  Університету. 

4.5.4. Організація роботи НПП здійснюється відповідно до «Положення 

про планування та облік основних видів роботи науково-педагогічних 

працівників Державного університету телекомунікацій». 

4.5.5. Відповідальні за впровадження та виконання: Навчально-науковий 

центр, завідувачі кафедр і директори навчально-наукових інститутів, проректор 

з науково-педагогічної роботи. 

 4.5.6. Підвищення кваліфікації НПП.Процедура, види, форми, обсяг  

(тривалість), періодичність, умови підвищення кваліфікації, включаючи 

механізм оплати, умови і процедура визнання результатів підвищення 

кваліфікації визначені «Положенням  про підвищення кваліфікації педагогічних 

та науково-педагогічних працівників Державного університету 

телекомунікацій». 

 4.5.7. Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників Університету є їх професійний розвиток відповідно 

до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.  

 4.5.8. Основними завданнями підвищення кваліфікації є:  

 - удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог 

відповідного професійного стандарту;  

 - оновлення та поглиблення знань, формування нових компетенцій з 

профілюючих навчальних дисциплін;  

 - формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей;  

 - засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; - 

набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового 

спрямування, посадових обов’язків викладачів, здобутої світи, досвіду 

практичної роботи та професійної діяльності;  

- вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою якісного 

вирішення професійних завдань у сфері освітянської, наукової та виробничої 

діяльності;  



22 
  

- вироблення конкретних пропозицій із вдосконалення освітнього 

процесу, впровадження в практику навчання передових досягнень науки, 

техніки та виробництва.  

4.5.9. Підвищення кваліфікації науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації 

Університету на відповідний рік, на підставі перспективного плану  підвищення 

кваліфікації 

4.5.10. Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування 

НПП не рідше одного разу на п'ять років із збереженням середньої заробітної 

плати.  

4.5.11. Результати підвищення кваліфікації враховуються під час 

проведення атестації науково-педагогічних та педагогічних працівників 

Університету, а також під час обрання на посаду за конкурсом чи укладення 

трудового договору. 

4.5.12. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за 

програмою підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.  

4.5.13. Окремими видами діяльності науково-педагогічних та 

педагогічних працівників Університету, що провадилися поза межами плану 

підвищення кваліфікації закладу освіти та визнаються Університетом, як 

підвищення кваліфікації є: здобуття наукового ступеня; здобуття вищої освіти у 

відповідній галузі знань за профілем професійної діяльності; присвоєння 

вченого звання; участь у програмах академічної мобільності; наукове 

стажування; самоосвіта. 

4.5.14. Завідувач кафедри несе персональну відповідальність за своєчасне 

надання заяви викладача кафедри та направлення на підвищення кваліфікації, а 

також за перерозподіл навчального навантаження на час проходження 

підвищення кваліфікації викладачем кафедри. 

4.5.15. Показниками якості кадрового складу є рівень акредитації освітніх 

програм, результати національних і міжнародних досліджень з визначення 

рейтингів університетів, оцінка фахового рівня НПП студентами, 

випускниками, зовнішніми експертами; кількість НПП, які пройшли 

стажування поза університетом – в Україні та за кордоном. 

4.5.16. Джерелами фінансування підвищення кваліфікації науково- 

педагогічних та педагогічних працівників Університету є кошти державного, 

місцевих бюджетів, кошти фізичних або юридичних осіб, інші власні 

надходження Університету або його засновника, інші джерела, не заборонені 

законодавством. 

4.5.17. Відповідальні за впровадження та виконання: Навчально-наукові 

інститути, навчально-методичний центр, кафедри, проректор з науково-

педагогічної роботи,  відділ кадрів Університету. 
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4.6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДТРИМКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

4.6.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти в Університеті відповідає ліцензійним 

вимогам. 

4.6.2. Матеріально-технічна база Університету пристосована для 

підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальних аудиторіях, 

лабораторних аудиторіях і на базах практик; 

4.6.3. Проведення освітнього процесу належним чином забезпечено 

комп'ютерами. Заняття зі студентами проводяться в комп'ютерних класах за 

розкладом. В університеті створено умови для доступу до мережі Інтернет, в 

корпусі університету створено зони Wi-Fi; 

4.6.4. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, 

діяльності редакційно-видавничого центру Університету, веб-ресурсам 

Університету. 

4.6.5. Підтримка здобувачів вищої освіти в Університеті забезпечується 

розвиненою соціальною інфраструктурою, яка складається з: 

- гуртожитку для студентів; 

- спортивного майданчику та фітнес-зали; 

- комплексу громадського харчування; 

- студентського центру. 

4.6.6. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних 

опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу  в 

Університеті. 

4.6.7. За результатами аналізу рівня забезпечення ресурсами освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої освіти в університеті здійснюються 

заходи з розширення та оновлення матеріально-технічної базиУніверситету. 

4.6.8. Показниками забезпеченості необхідними ресурсами освітнього 

процесу є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти Університетута 

роботодавців, відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам. 

4.6.9. Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з 

навчально-виховної та адміністративно-господарської  роботи, завідувачі 

кафедр,господарський відділ, експлуатаційно-технічний відділ, бібліотека, 

редакційно-видавничий центр, центр культури і мистецтв, первинна 

профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів, відділ 

моніторингу якості освіти, ліцензування та акредитації, відділ підтримки 

студентів з соціальних та навчальних питань, інформаційно-обчислювальний 

відділ Університету. 
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4.7. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

4.7.1. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в 

Університеті сприяють портал автоматизованої системи управління освітнім 

процесом університету та сайт E-навчання (MOODLE) Університету. 

4.7.2. Складовими порталу автоматизованої системи управління освітнім 

процесом є бази даних з основних напрямів діяльності Університету: 

- формування контингенту здобувачів вищої освіти та організація освітнього 

процесу; 

- кадрове забезпечення освітньої та наукової діяльності; 

- науково-дослідна діяльність; 

- ресурсне забезпечення освітнього процесу та науково-дослідної роботи; 

- система планування навчального процесу та формування розкладу занять. 

4.7.3. Інформаційні системи дозволяють забезпечити в Університеті 

моніторинг якості діяльності Університету та прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо її покращення. 

4.7. 4. Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з науково-

педагогічної роботи, проректор з навчальної роботи, проректор з навчально-

виховної та адміністративно-господарської  роботи, організаційно-методичним 

центром новітніх технологій навчання, навчально-методичний центр, відділ 

кадрів, інформаційно-обчислювальний відділ Університету. 
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4.8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ  ПРО 

ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ 

4.8.1. Публічність інформації про діяльність Університету 

забезпечується згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» 

від 13 січня 2011 року № 2939-VI, з ст. 79 Закону України «Про вищу освіту» 

від 1 липня 2014 року №1556-УІІ, з наказом Міністерства освіти і науки 

України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання оприлюднення інформації про 

діяльність вищих навчальних закладів». 

4.8.2. На офіційному сайті Університету розміщуються: 

- Статут Державного університету телекомунікацій, «Положення про 

організацію освітнього процесу у Державному університеті телекомунікацій»; 

- Положення про колегіальні органи та їхній персональний склад: Регламент 

Вченої ради університету, а також положення про структурні підрозділи 

Університету;загальні аналітичні матеріали про діяльність університету, звіти 

ректора, річні звіти з різних напрямів діяльності, щорічні визначення рейтингів 

кафедр; 

- інформація з кадрових питань: склад керівних органів Університету,перелік 

вакантних посад, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах, 

штатний розпис Університетуна поточний рік; 

- інформація та документи, пов'язані з організацією освітнього процесу: перелік 

спеціальностей та спеціалізацій, за якими проводиться підготовка фахівців, 

освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми, Положення про 

планування та облік основних видів роботи, звітування й оцінювання НПП, 

відомості про аспірантуру та докторантуруУніверситету; 

- інформація для вступників: Правила прийому до Університету на поточний 

рік та зміни до них, перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які оголошено 

прийом, розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг; 

інформація для студентів: відомості про діяльність студентського 

самоврядуванняУніверситету, участь студентів у конкурсах і олімпіадах, 

організацію студентського дозвілля, зразки документів; 

- інформація про наукову діяльність Університету: напрями наукової діяльності 

і наукові проекти; конференції, семінари, конкурси та виставки, що 

проводяться в Університеті; наукові видання, спеціалізовані вчені 

радиУніверситету, діяльність наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вченихУніверситету; 

- інформація щодо фінансової діяльності Університету: кошторис Університету 

на кожний рік та 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 

процедурУніверситету; 

- інформація про участь Університету в національних і міжнародних рейтингах 

вищих навчальних закладів. 

4.8.3. На веб-сайтах структурних підрозділів Університетурозміщується 

така інформація: 
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- інформація про структурний підрозділ (інститут, центр, кафедру, 

відділ)Університету: напрями діяльності, керівництво та персональний склад 

працівниківУніверситету, Положення про структурний підрозділУніверситету; 

- наукові матеріали: електронні версії публікацій, опис наукових досягнень, 

матеріали наукових конференцій, відомості про наукову роботу здобувачів 

вищої освітиУніверситету; 

- навчальні матеріали: навчальні плани, навчально-методичні комплекси, 

розклад занять на поточний семестр, графіки проведення відкритих занять; 

результати щорічного оцінювання (рейтинги) здобувачів вищої освіти, НПП 

Університету. 

4.8.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті  

Університету і навчально-наукових інститутів, систематично оновлюється. 

4.8.5. Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з  

науково-педагогічної роботи, проректор з навчально-виховної та 

адміністративно-господарської  роботи, вчений секретар Університету, 

Координаційна Рада, відділ кадрів, навчально-науковий центр, інформаційно-

обчислювальний відділ, керівники структурних підрозділівУніверситету. 
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4.9. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА 

МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

4.9.1. Університет бере участь у національних і міжнародних 

дослідженнях з визначення рейтингів університетів. Метою участі в рейтингах 

є порівняння діяльності університету з роботою провідних університетів світу 

та України для визначення заходів із підвищення якості підготовки фахівців з 

вищою освітою та наукових кадрів, зміцнення наукового підґрунтя освітньої 

діяльності, інтернаціоналізації освітньо-наукового процесу, врахування думки 

академічних експертів і роботодавців. 

4.9.2. Показниками участі Університету в рейтингових дослідженнях є 

результати національних і міжнародних досліджень з визначення рейтингів 

університетів. 

4.9.3. Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з науково-

педагогічної роботи, Координаційна Рада, Навчально-методичний відділ 

Університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

5.1. Політика академічної доброчесності є складовою Системи якості 

вищої освіти в Університеті. 
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5.2. Політика академічної доброчесності сприяє дотриманню в 

Університеті вимог педагогічної й наукової етики та поваги до інтелектуальних 

надбань, активізації самостійності й індивідуальності під час створення 

авторського тексту та усвідомлення відповідальності за порушення 

загальноприйнятих правил цитування. 

5.3. Реалізація політики забезпечення академічної доброчесності 

здійснюється відповідно до чинного в Університеті Кодексу академічної 

доброчинності Державного університету телекомунікацій, Положення про 

систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Державному 

університеті телекомунікацій та Інструкції Університету щодо перевірки на 

академічний плагіат наукових робіт, кваліфікаційних робіт, навчально-

методичних матеріалів здобувачів вищої освіти, наукових та науково-

педагогічних працівників Державного університету телекомунікацій з 

використанням технічних засобів. 

5.4. Відповідальні за впровадження, виконання  та удосконалення: 

кафедри,навчально-наукові  інститути, навчально-методичний центр, проректор 

з науково-педагогічної роботи, проректор з навчальної роботи Університету. 
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6. КОРДИНАЦІЙНА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ 

 

6.1. Метою діяльності  Координаційної ради з питань якості вищої освіти 

та освітньої діяльності  Державного університету телекомунікацій (далі - 

Координаційна Рада) є удосконалення системи управління якістю освітньої 

діяльності та якості освіти Університету. 

6.2. Діяльність членів  Координаційної ради здійснюється на громадських 

засадах.  

6.3. Керівництво діяльністю Координаційної ради здійснює голова  

Координаційної ради – доктор наук, який є штатними співробітником 

Університету.  

6.4. Голова Координаційної ради обирається із членів  Координаційної 

ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх (за 

умови присутності 2/3 складу Координаційної ради) за поданням проректора з 

навчальної роботи Університету. 

6.5.Заступник голови та відповідальний секретар Координаційної ради 

обираються із членів Координаційної ради шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів присутніх (за умови присутності 2/3 складу 

Координаційної ради) 

6.6. До складу Координаційної Ради входять представники ректорату, 

інститутів, факультетів, кафедр та інших структурних підрозділів, а також 

представники Студентської ради  Університету.  

6.7. Робота Координаційної Ради проводиться відповідно до 

затвердженого  Радою плану роботи, який складається на навчальний рік. 

Формування плану здійснюється на основі пропозицій, поданих членами 

Координаційної Ради та відповідних структурних підрозділів  Університету. В 

кінці навчального року члени Координаційної Ради складають звіт. 

6.8. План роботи може доповнюватися за ініціативи членів 

Координаційної Ради та  керівників структурних підрозділів, робочих груп  

Університету. Усі зміни до плану роботи затверджуються на засіданні 

Координаційної ради Університету. 

6.9. Робота Координаційної Ради здійснюється у формі засідань, які 

проводяться не рідше ніж 4 рази на рік.  

6.10. Засідання Координаційної Ради вважається правочинним, якщо на 

ньому присутні не менше половини членів Координаційної Ради. У засіданнях 

Ради мають право брати участь запрошені особи. 

 6.11. Рішення Координаційної Ради  приймаються більшістю голосів 

членів Ради, присутніх на засіданні, і оформлюються протоколами, що 

підписуються головою Ради (у разі його відсутності – заступником) та 

секретарем Ради. Кожен член Ради має один голос. 

6.12. Рішення Координаційної Ради, як правило, мають рекомендаційний 

характер, обов’язковими до виконання є ті, що вводяться в дію наказом 

ректора. 
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 6.13. Підготовку засідань, матеріалів інформаційного забезпечення 

членам Ради, та протоколювання засідань організовує секретар Координаційної 

Ради. 

6.14. Основними функціями Координаційної Ради є: 

- вдосконалення та підтримка роботи комплексної системи моніторингу 

якості надання освітніх послуг в Університеті, зокрема впровадження 

принципів, показників і процедур вимірювання і аналізу якості освіти і 

освітньої діяльності Університету на основі національних та міжнародних 

стандартів і методів загального управління якістю; 

- розробка, аналіз, систематизація та вдосконалення нормативно-

методичного забезпечення в Університеті системи контролю якості освіти і 

освітньої діяльності; 

- розроблення та вдосконалення методик та процедур проведення в 

Університеті щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних і педагогічних працівників Університету (далі – НПП), 

структурних підрозділів Університету; 

- впорядкування робочих процесів в Університеті, визначення 

вимірюваних параметрів і характеристик їх якості, методів їх вимірювання і 

отримання інформації; 

- забезпечення єдності навчального, наукового та виховного процесів в 

Університеті; 

- забезпечення відповідності показників внутрішньої системи якості 

критеріям зовнішньої оцінки з метою вдосконалення системи; 

- втілення в СВЗЯО Університету рекомендації, розпорядження і накази 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 

- проведення моніторингу організації освітнього процесу та стану справ у 

Навчально-наукових інститутах  Університету; 

- здійснення моніторингу та перегляду освітніх програм з урахуванням 

вимог роботодавців; 

- проведення моніторингу системи нормативно-методичного 

забезпечення навчального, наукового та виховного процесів в Університеті; 

- аналізувати відповідності рівня забезпечення освітнього процесу в 

Університеті вимогам, визначеним в стандартах освітньої діяльності, а змісту і 

результатів освітньої діяльності вимогам - встановленим стандартами вищої 

освіти (відповідність матеріально-технічної бази, інформаційного кадрового 

забезпечення нормам чинного законодавства); 

- здійснення системи заходів з внутрішнього аудиту, моніторингу якості і 

забезпеченню можливостей кваліфікованого використання їх результатів для 

прийняття управлінських рішень з удосконалення СВЗЯО; 

-підготовка та участь в проведенні зовнішньої сертифікації СВЗЯО 

Університету; 

- забезпечення прозорості та інформаційної доступності всіх елементів 

системи моніторингу для всіх учасників освітнього процесу, аналіз та 

оприлюднення результатів рейтингових оцінювань на офіційному веб-сайті 

Університету і на інформаційних стендах; 
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- проведення в  Університеті маркетингових досліджень щодо 

перспективності надання освітніх послуг Університетом з певних 

спеціальностей та спеціалізацій; 

- створення  в Університеті ефективної системи виявлення та запобігання 

академічного плагіату у дисертаціях, наукових працях НПП вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освітиУніверситету; 

- розвиток і поліпшення системи якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти Університету на основі міжнародних і національних стандартів та 

моделей якості; 

- вдосконалення і реалізація стратегії розвитку і політики Університету в 

напрямі управління СВЗЯО; 

- розробка та впровадження заходів щодо підвищення якості освіти і 

освітньої діяльності, забезпечення її відповідності сучасному рівню освіти, 

науки, потребам ринку, вимогам Національного агентства з питань якості вищої 

освіти; 

- реалізація плану впровадження системи забезпечення якості вищої 

освіти і якості освітньої діяльності в Університеті; 

- розробка та реалізація   в Університеті  заходів з впровадження, 

розповсюдження та визначення ефективності нових технологій навчання; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед студентів, 

НПП, інших працівників Університету про мету та завдання моніторингу як 

важливої складової підвищення якості освіти і освітньої діяльності; 

впровадження положень Болонського процесу і новітніх освітніх технологій в 

академічному житті Університету; 

- підготовка до розгляду звітних та проблемних питань на засіданнях 

Вченої ради Університету, Науково-методичної ради та ректорату, 

інформування Вченої ради Університету про результати моніторингу та 

контролю якості надання освітніх послуг для планування робіт з удосконалення 

якості освіти і освітньої діяльності; 

- розробка пропозицій щодо розвитку комунікацій, участь у науково-

методичних і практичних конференціях з проблем якості освіти та активне 

залучення до участі Студентської ради Університету; 

- вносити пропозиції щодо розвитку матеріально-технічної бази 

Університету з метою покращення практичної складової навчального процесу; 

- контролювати виконання плану підвищення кваліфікації НПП  

Університету; 

- впроваджувати в організацію освітнього процесу  в Університеті 

ресурсне забезпечення самостійної роботи студентів за кожною освітньою 

програмою; 

- визначати критерії, правила, процедури оцінювання якості надання 

освітніх послуг здобувачам вищої освіти в Університеті; 

- розробляти процедуру формування бази даних випускників 

Університету та план роботи з випускниками для моніторингу їх кар’єрного 

росту. 
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6.15. Члени Координаційної Ради мають право: 

- ініціювати, розробляти та впроваджувати заходи, що спрямовані на 

удосконалення СВЗЯО; 

- утворювати та припиняти діяльність тимчасових робочих груп в 

Університеті; 

- залучати до роботи працівників Університету, осіб, що навчаються, а 

також представників вітчизняних, міжнародних експертних і наукових 

організацій, інших юридичних осіб, а також окремих фахівців (за погодженням 

з їх керівництвом); 

- отримувати від керівників структурних підрозділів Університету 

інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності; 

-контролювати Університеті організацію всіх видів моніторингу якості; 

- вносити на розгляд Вченої ради Університету питання, пов'язані з 

організацією і вдосконаленням системи менеджменту якості освітнього 

процесу; 

- контролювати виконання рішень Вченої ради Університету, наказів і 

розпоряджень ректора Університету, рішень Міністерства освіти та науки 

України, Національного агентства з питань якості освіти з питань управління 

якістю освіти і освітньої діяльності Університету; 

- скликати в установленому порядку наради, а також брати участь у 

проведених заходах, що мають відношення до діяльності Ради; 

- вносити пропозиції щодо удосконалення системи якості. 

6.16. Члени Координаційної Ради зобов’язані: 

- вживати заходи для удосконалення СВЗЯО; 

- здійснювати свою діяльність на засадах активності, ефективності, 

результативності, відкритості та публічності; 

- при здійсненні своєї діяльності дотримуватися вимог чинного 

законодавства України, Рішень вченої  ради Університету, Статуту 

Університету, Колективного  договору Університету, наказів, розпоряджень 

ректора Університету. 

 

 

В.о. проректора з навчальної роботи                                                   В.О.Власенко 
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ПОГОДЖЕНО 
 

 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи Л.Н.Беркман 

Начальник юридичного відділу К.К.Адаменко 

В.о. директора Центру документаційно- 

інформаційного забезпечення та контролю 

 

Л.М.Синявіна 
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