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1. Загальні положення 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у 

ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 

розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положень «Про 

організацію освітнього процесу в Запорізькому інституті економіки та 

інформаційних технологій» та «Про організацію та методичне забезпечення 

навчального процесу за кредитно-модульною системою у Запорізькому інституті 

економіки та інформаційних технологій». 

1. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в інституті є  

складовою системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. 

2. Систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього 

забезпечення якості) ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та 

інформаційних технологій» (далі - Систему) розроблено згідно з принципами: 

- відповідності європейським та національним стандартам якості вищої  

освіти; 

- автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

- здійснення моніторингу якості; 

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях  

освітнього процесу; 

- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу 

забезпечення якості; 

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

 

3. Для забезпечення якості освітніх послуг, впровадження системи управління 

якістю освіти в Інституті створений Центр забезпечення функціонування системи 

управління якістю освіти. 
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2. Основні заходи системи забезпечення якості освіти. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій розроблена з метою 

вдосконалення та впровадження ефективної моделі освітнього процесу, 

науково-методичного забезпечення та інтерактивних моделей навчання, відповідних 

для навчального закладу інноваційного типу, для випускників якого характерні 

високий професіоналізм, мобільність, конкурентоспроможність. 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти в інституті передбачає здійснення таких заходів: 

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

- здійснення моніторингу освітніх програм (освітньо-професійних та 

освітньо-наукових) на відповідному рівні вищої освіти, в межах спеціальності 

(перелік навчальних дисциплін і логічна послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми); 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації (на веб-сторінках інституту); 

- здійснення    моніторингу    очікуваних    результатів    

навчання - компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти та систематичне оприлюднення їх на офіційному веб-сайті, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

- забезпечення наявності навчальних ресурсів для організації освітнього 

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

програмою (кадрове, матеріально-технічне та методичне забезпечення); 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом (автоматизація управління освітнім процесом 

-автоматизована система «Деканат»); 

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників (підбір кадрів на конкурсній основі, науковий 

ступінь та вчене звання, вивчення передового досвіду, застосування інноваційних 

технологій навчання, стажування та підвищення кваліфікації (один раз у 5 років)); 

- забезпечення    ефективної    системи    запобігання    та    
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виявлення академічного плагіату у здобувачів вищої освіти; - інших процедур і 

контрольних заходів. 

3. Основні завдання та функції  Центру забезпечення функціонування 

системи управління якістю освіти. 

1. Реалізація політики Інституту щодо забезпечення якості освітніх послуг,  

практична реалізація плану впровадження СУЯ в Інституті. 

2. Розроблення пропозиції, проектів документів для ректора та Вченої ради щодо 

удосконалення нормативно-правової бази організації навчально-виховного процесу 

та системи управління якістю Інституту. 

3. Збір, аналіз і узагальнення інформації про якість освітніх послуг в Інституті. 

4. Аналіз результатів і підсумків навчання студентів та роботи Державних  

екзаменаційних комісій. 

5. Перевірка готовності кафедр до нового навчального року. 

6. Аналіз результатів рейтингового оцінювання роботи науково-педагогічних 

працівників інституту. 
 

7. Планування та реєстрація методичних видань Інституту. 

8. Організація проведення контролю залишкових знань студентів. 

9. Організація робіт із визначення рейтингів кафедр інституту. 

 

Основними завданнями підвищення рівня якості навчання в Інституті, є: 

1. Підготовка висококваліфікованих  фахівців,  де  є  творче  

поєднання освітянської і наукової діяльності, вдосконалення чинних програм 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів "Бакалавр", "Магістр", 

продовжувати розвивати міжнародну мобільність студентів та викладачів шляхом 

підвищення їх комунікативності через збільшення кількості дисциплін з 

викладанням англійською та іншими іноземними мовами. 

2. Постійне оновлення матеріальної та навчально-технічної бази, надання їм 

привабливого   і   сучасного   рівня,   забезпечення   процесу   навчання   

новітнім лабораторним обладнанням та матеріалами, розвиток 
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матеріально-технічної бази в напрямі впровадження новітнього програмного 

забезпечення, обладнання аудиторій для проведення дистанційних лекцій і 

телеконференцій, залучення до роботи високопрофесійних педагогічних 

працівників, поєднання сучасних технологій  зовнішнього незалежного 

оцінювання знань та здібностей абітурієнтів і студентів за допомогою об'єктивних 

психолого-педагогічних методів і комп'ютерного аналізу та шляхом  прямих 

співбесід,  інтерв'ю,  забезпечення вільного  багатоканального  доступу до 

світових освітніх та наукових ресурсів через мережу Інтернет,  

індивідуалізація   та  диференціація   навчання   обдарованої  молоді,   

створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої 

траєкторії; створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами 

та дітьми, позбавленими батьківського піклування, впровадження у навчальний 

процес та діяльність бібліотеки Інституту сучасних інформаційних і комп'ютерних 

технологій, створення з цією метою лабораторій для підготовки та збереження 

електронних курсів. 

3. Удосконалення процесу розробки навчальних планів при підготовці  

фахівців   в інституті.  Проводиться процедура затвердження,  моніторингу і 

періодичного   перегляду  освітніх програми  згідно Закону «Про вищу 

освіту».  Профіль програми   підготовки   відповідає   рівню   присвоєної   

кваліфікації   бакалаврів, спеціалістів та магістрів. 

4. Контроль за виконанням і дотриманням зазначених нормативів в інституті 

здійснюють у межах своїх службових обов'язків проректори, декани, завідувачі  

кафедр,    начальник   навчального    відділу,    керівник   Центру   

забезпечення функціонування системи якості освіти шляхом систематичної 

перевірки реального стану кожного показника матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення, і, в разі його невідповідності нормативному, вживають 

необхідних заходів щодо його приведення до норми. 

4. Удосконалення навчального плану та змісту навчання з дисциплін. 

На основі переліку компетентностей випускника, визначеного стандартом 

вищої освіти за кожною спеціальністю, розробляються структурно-логічні схеми з 
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підготовки фахівців. Для розробки таких схем в Інституті створюються робочі групи 

з кожної спеціальності, до складу яких входять керівник навчального відділу, 

декани факультетів, завідувачі випускових кафедр, провідні викладачі. 

Для реалізації підготовки фахівців за розробленими моделями необхідно 

забезпечити: 

1. Розробку структурно-логічних схем вивчення дисциплін, передбачених 

моделлю фахівця за певною спеціальністю. 

2. Складання вихідних знань і вмінь з кожної дисципліни навчального плану з 

урахуванням напрямків майбутньої діяльності і вимог виробництва. 

3. Розробку  навчальних  програм  з  дисциплін  навчального  

плану  з урахуванням вихідних знань і вмінь, необхідних як для вивчення 

наступних дисциплін, так і для роботи за спеціальністю. 

4. Забезпечення гуманітарної підготовки випускників інституту, їх 

уміння організовувати роботу підлеглих, притримуючись демократичних та 

правових принципів. 

5. Наскрізне практичне орієнтування теоретичного навчального матеріалу. 

5. Науково-методичне забезпечення навчального процесу 

В основу розробки науково-методичного забезпечення покладено розвиток 

загального та професійного мислення студента. Для успішної реалізації вивчення 

дисциплін навчального плану розроблений навчально-методичний комплекс 

дисциплін (НМКД) - це сукупність нормативних та навчально-методичних 

матеріалів в паперовій та електронній формах, необхідних і достатніх для 

ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни,  

передбаченої навчальним планом підготовки студентів відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня та рівня вищої освіти за певною спеціальністю. 

НМКД розробляється у відповідності до «Положення про  

навчально-методичний комплекс дисципліни в ЗІЕІТ» та включає такі складові: 

1. Робоча навчальна програма дисципліни. 

2. Методичні вказівки (рекомендації) для проведення лабораторних, 

практичних та семінарських занять. 
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3. Тематика курсових робіт (проектів) та методичні вказівки 

(рекомендації) щодо їх виконання (якщо передбачені програмою). 

4. Засоби діагностики з навчальної дисципліни. 

5. Методичні розробки з організації самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни (графік, методичні рекомендації тощо). 

6. Індивідуальні завдання. 

7. Відомості щодо забезпечення студентів навчальною та методичною 

літературою. 

8. Електронний варіант НМКД в бібліотеці інституту. 

6. Впровадження системи моніторингу рівня знань студентів 

Для впровадження ефективної системи моніторингу рівня знань студентів 

необхідно: 

1. З  кожної теми  дисципліни  навчального  плану розробити  

засоби діагностики, які забезпечать успішну аудиторну та позааудиторну роботу 

студентів і можливість самоконтролю студентами отриманих ними знань і вмінь. 

2. З кожної теми дисципліни навчального плану на базі вихідних знань і 

вмінь розробити тестові комплекси та комплексні контрольні роботи. 

3. З кожної дисципліни розробити методичне забезпечення проведення по 

точного, проміжного і підсумкового контролю. 

Реалізація системи моніторингу рівня знань студентів здійснюється в 

інституті за такими етапами: 

1. Поточне оцінювання знань студентів на заняттях і консультаціях. 

2. Дистанційне оцінювання знань з самостійної роботи студентів. 

3. Підсумковий модульний контроль знань студентів. 

4. Незалежний замір знань студентів з дисципліни напередодні екзамену. 

5. Оцінювання знань в період екзаменаційної сесії. 

6. Перевірка залишкових знань студентів за тестовими завданнями. 

7. Написання комплексних контрольних робіт з дисципліни. 

8. Державна атестація знань та вмінь випускників. 
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7. Забезпечення якості кадрового складу 

7.1. Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних  

працівників: 

7.1.2. Обрання  на  вакантні  посади  науково-педагогічних  

працівників проводиться на конкурсній основі (за конкурсом). Оголошення про 

проведення конкурсу, терміни й умови його проведення публікуються  на 

сайті. На посади науково-педагогічних працівників обираються, як правило, 

особи, які мають наукові ступені та вчені звання. 

7.1.3. Кандидатури претендентів на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників обговорюються на засіданні кафедри в присутності претендентів. 

7.2. Планування роботи та звітування науково-педагогічних працівників: 

7.2.1. Основним  документом  планування  та  обліку  роботи  

науково-педагогічних працівників інституту є Індивідуальний план роботи 

науково-педагогічного працівника. В Індивідуальному плані зазначають всі види 

робіт, що плануються на навчальний рік та за якими науково-педагогічний 

працівник звітує із заповненням відповідної графи. Основними видами робіт є 

навчальна, методична, наукова та організаційна. Індивідуальні плани розглядаються 

на засіданні кафедри й затверджуються завідувачем кафедри. 

7.2.2. Щорічно   наприкінці   навчального   року   на   засіданні   

кафедри обговорюється виконання науково-педагогічними працівниками 

Індивідуальних планів. Науково-педагогічний працівник  складає звіт, який 

заслуховується на засіданні кафедри.  

7.2.3. Відповідальні за впровадження та виконання: навчальний відділ, 

завідувачі кафедр і декани факультетів, проректор з навчальної роботи. 

7.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових працівників 

7.3.1. Метою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і 

наукових працівників інституту є вдосконалення професійної підготовки шляхом 

поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей. 

7.4.2. Працівники інституту підвищують кваліфікацію в Україні і за  

кордоном. 

7.4.3. Інститут забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково- 
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педагогічних і наукових працівників не рідше одного разу на п'ять років із  

збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та стажування  

науково-педагогічних працівників  і  наукових працівників  організовується  

та проводиться згідно з п'ятирічним планом-графіком, який затверджується на 

засіданнях кафедр інституту. 

7.4.4. Підвищення кваліфікації та стажування враховується при обранні на  

посади науково-педагогічних працівників. 

7.4.5. Підвищення   кваліфікації   та   стажування   

науково-педагогічних працівників здійснюється за такими видами: 

- довгострокове підвищення кваліфікації: курси, школи, стажування; 

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, 

тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо. 

В Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій система 

підвищення професійної і педагогічної майстерності викладачів забезпечує 

зростання педагогічної кваліфікації на рівні сучасних вимог. Підготовка викладачів 

вищої кваліфікації виконується шляхом направлення в аспірантуру та докторантуру, 

а також прикріплення здобувачів до провідних вчених. 

Підвищення кваліфікації викладачів проводиться з використанням таких 

форм, як стажування, навчання на факультетах підвищення кваліфікації, надання 

відпусток для закінчення та захисту дисертацій, навчання в дистанційних 

Інтернет-університетах. Завдяки програмам міжнародного співробітництва 

викладачі інституту мають змогу пройти підвищення кваліфікації у 

Бредфордському університеті (Велика Британія), Вищий Економічній Школі 

АЬМАМЕК., в університеті міста Вістула (Польша). Підвищення кваліфікації 

викладачів кафедри відповідає термінам і вимогам і здійснюється один раз на п'ять 

років. Контроль за якістю підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

здійснюють: завідувачі кафедр, керівник навчального відділу та проректор з 

наукової роботи. 
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