




1.6¸ Діяльність відділ здійснює відповідно до щорічного плану, узгодженого і 
затвердженого ректором Університету. 
1.7. Зміни та доповнення до цього Положення розробляються керівником 
відділу, узгоджуються і затверджуються наказом ректора Університету. 
 

2. Мета і завдання відділу 
2.1. Основною метою діяльності відділу із забезпечення якості освіти є 
підвищення конкурентоспроможності випускників на основі сформованих 
загальних і фахових компетентностей, отримання освітніх результатів 
навчання відповідно нормативним вимогам, соціальним і особистим 
очікуванням. удосконалення форм і методів управління якістю освіти в 
Університеті. 
2.2. Завдання діяльності відділу із забезпечення якості освіти: 
2.2.1. Моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
2.2.2. Моніторингова оцінка якості знань і рівня задоволеності освітнім 
середовищем здобувачів вищої освіти 
2.2.3. Моніторинг якості кадрового складу 
2.2.4. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в 
наукових дослідження здобувачів вищої освіти 
2.2.5. Управління інформацією (інформаційний менеджмент) для 
консолідації зусиль кафедр і структурних підрозділів в політиці 
забезпечення якості освіти в Університеті 
2.2.6. Взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти та міжнародними агентствами з акредитації. 

 
3. Права відділу 

3.1. Визначати принципи та процедури забезпечення якості освіти в 
Університеті. 
3.2. Відділ має право брати участь в нарадах, семінарах, конференціях та 
інших навчально-методичних заходах Університету з питань освітньої 
діяльності. 
3.3. Організовувати моніторинг якості надання освітніх послуг. 
3.4. Представляти Університет у зовнішніх організаціях з питань якості 
освіти. 
3.5. Розглядати на своїх засіданнях питання щодо дотримання академічної 
доброчесності. 
3.6. Координувати роботу факультетів, кафедр та інших структурних 
підрозділів Університету з питань якості освіти. 
3.7. Отримувати від учасників освітнього процесу в Університеті необхідну 
інформацію щодо питань якості освіти та освітньої діяльності. 
 

4. Обов’язки відділу 
4.1. Збір інформації щодо забезпечення (оцінювання рівня) публічності та 
прозорості інформації про періодичний перегляд освітніх програми за участі 



стейкхолдерів для всіх рівнів освіти і всіх форм навчання формулювання 
загальних рекомендацій щодо їх вдосконалення. 
4.2. Щорічний звіт щодо оцінювання здобувачів вищої освіти за якістю знань 
і рівнем задоволеності освітнім середовищем, за результатами проведених 
опитувань, формування рейтингів та регулярне оприлюднення результатів 
таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних 
стендах чи в будь-який інший спосіб. 
4.3. Щорічний звіт щодо оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 
працівників Університету за результатами оціночних листів, проведених 
опитувань, формування рейтингів та регулярне оприлюднення результатів 
таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, на інформаційних 
стендах чи в будь-який інший спосіб. 
4.4. Сприяння роботі ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових дослідженнях  здобувачів вищої освіти. 
4.5. Розробка рекомендацій щодо покращення якості освіти за допомогою 
управління інформацією в політиці забезпечення якості. 
4.6. Розробка внутрішньої системи забезпечення якості освіти, узгодженою із 
критеріями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та 
міжнародних агентств з акредитації. 
 

5. Керівництво відділом та статус керівника 
5.1. Відділ очолює керівник, який організовує діяльність Відділу та 
розподіляє обов’язки між працівниками. 
5.2. До обов’язків працівників входить моніторинг і періодичний перегляд 
освітніх програм; моніторингова оцінка якості знань і рівня задоволеності 
освітнім середовищем здобувачів вищої освіти; моніторинг якості кадрового 
складу; забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення плагіату в 
наукових дослідження здобувачів вищої освіти, управління інформацією 
(інформаційний менеджмент) в політиці забезпечення якості разом із 
помічниками деканів і помічником Наукової бібліотеки із забезпечення 
якості освіти; взаємодія з Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти та міжнародними агентствами з акредитації 
5.3. Обов’язки працівників Відділу визначаються керівником Відділу в їх 
посадових інструкціях. 
5.4. Керівник Відділу є представником від імені університету в 
Національному агентстві із забезпечення якості освіти. 
 

6. Організаційна структура та кадрове забезпечення 
6.1. Відділ включає керівника та провідних фахівців, фахівців згідно 
штатного розкладу. 
6.2. У визначеному порядку працівники відділу приймаються на роботу, 
звільняються і переміщуються. 
6.3. Права та обов’язки працівників відділу визначаються посадовими 
інструкціями. 
 




