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Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Положення) розроблене 

відповідно до Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту», Закону 

України від 01.07.2014 р.  № 1556-VII «Про вищу освіту», Указу Президента 

України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року» від 25 червня 2013 року № 344/2013, Державної національної програми 

«Освіта» («Україна ХХІ століття»), наказу МОН України від 16.10.2009 р. № 943 

«Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської 

кредитно-трансферної системи» та на принципах, викладених у «Стандартах і 

рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, ухвалено  

Міністерською конференцією в м. Єреван 14-15 травня 2015 року і 

національному стандарті України Системи управління якістю ДСТУ ISO 

9001:2009 та на підставі внутрішніх нормативних документів Коледжу 

інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» (далі –Коледж). Принципи і процедури 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  

1. Систему внутрішнього забезпечення якості (далі – Систему) 

Коледжу розроблено згідно з принципами:  

– відповідності європейським та національним стандартам якості 

вищої освіти;  

– процесного підходу;  

– здійснення моніторингу якості;  

– системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх 

стадіях освітнього процесу;  

– постійного підвищення якості вищої освіти;  
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– залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до 

процесу забезпечення якості вищої освіти;  

– відкритості інформації на усіх етапах забезпечення якості вищої 

освіти.  

2. Система внутрішнього забезпечення якості Коледжу передбачає 

здійснення таких процедур і заходів:  

2.1. Планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, 

моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм.  

2.2. Забезпечення якості кадрового складу.  

2.3. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти.  

2.4. Розвиток інформаційних систем для ефективного управління 

освітньою діяльністю.  

2.5. Забезпечення публічності інформації про діяльністьКоледжу.  

2.6. Запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, 

навчально-методичних та методичних роботах педагогічних та 

науковопедагогічних працівників та кваліфікаційних роботах студентів.  

Планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і 

періодичний перегляд освітніх програм.  

Планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і 

періодичний перегляд освітніх програм в КІСІТ ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до 

«Положення про організацію освітнього процесу» (нова редакція), що 

затверджене Педагогічною радою Коледжу 26 лютого 2016 року (протокол   

№ 7, введене в дію наказом від 26.02.2016 р. № 30-к.  

Основними документами Коледжу, що регламентують зміст і організацію 

навчального процесу здобувачів вищої освіти за відповідними освітніми 

програмами, є нормативно-правові документи з організації навчального процесу, 
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стандарти вищої освіти, освітньо-професійні програми, навчальні плани, робочі 

навчальні плани, структурно-логічна схема спеціальностей (спеціалізацій), 

робочі програми навчальних дисциплін тощо.   

Структурно-логічна схема підготовки надається у вигляді мережі 

міждисциплінарних зв’язків за спеціальністю (спеціалізацією) і діє протягом 

всього  терміну  реалізації  відповідної  освітньо-професійної 

 програми підготовки.   

Освітня (освітньо-професійна) програма – це система освітніх компонентів 

на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності (спеціалізації), що 

визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, 

кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також 

очікувані результати навчання та компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного рівня вищої освіти.  

Коледж на підставі освітньо-професійної програми за кожною 

спеціальністю (спеціалізацією) розробляє навчальний план, який визначає 

перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення 

дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального 

процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації 

планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий 

навчальний план, що затверджується директором.  

До складу навчально-методичних документів Коледжу входить:  

– навчально-методичний комплекс спеціальності;  

– стандартизований пакет методичного забезпечення з кожної 

дисципліни.  

Навчально-методичний комплекс кожної спеціальності, включає:   

– освітньо-професійну програму;  

– навчальний план;  
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– робочий навчальний план;  

– робочі програми навчальних дисциплін з усіх обов’язкових та 

вибіркових дисциплін;  

– наукова, навчальна і навчально-методична література;  

–методичні матеріали до лекційних, семінарських, практичних і 

лабораторних занять;  

– індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів 

з дисциплін;  

– контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних  

занять;  

– контрольні роботи з дисциплін для перевірки рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу;  

– методичні матеріали для написання курсових робіт (проектів);  

– програми практик для студентів за видами: навчальна практика, 

технологічна практика, професійна практика, переддипломна практика, інші 

види практик, передбачені навчальними планами;  

Стандартизований пакет методичного забезпечення з кожної 

дисципліни розробляється викладачами циклової (предметної) комісії і 

включає:   

 Зміст комплексного навчально-методичного забезпечення дисципліни.  

 Конспект лекцій з дисципліни.   

 Методичні вказівки для проведення практичних робіт.   

 Методичні вказівки для проведення семінарських занять.   

 Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт.   

 Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни  

 Матеріали для поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни.   
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 Матеріали для написання курсових робіт  Пакет комплексної контрольної 

роботи.   

 Рекомендована література (основна і додаткова).   

 Інші навчально-методичні матеріали.  

Комплекс навчально-методичного забезпечення (КНМЗ) дисциплін є одним 

із основних елементів навчально-методичного забезпечення навчального 

процесу.  

Наявність цієї документації створює основу для якісної підготовки   

Система оцінювання результатів навчання студентів   

Контролююча функція системи оцінювання результатів навчання студентів, 

яка діє в Коледжі, покликана забезпечувати об’єктивність оцінки, моніторинг 

реального рівня навчальної роботи. Мотивуюча функція спонукає студента до 

плідної, систематичної роботи та досягнення на цій основі більш якісного рівня 

знань.  

Оцінювання результатів навчання студентів здійснюється відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності 

студентів за системою ECTS», що ухвалене Педагогічною радою КІСІТ ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 

протокол № 4 від 19 грудня 2017 р. та введено в дію наказом директора від 

19.12.2017 р. № 71-з та «Положення ро порядок оцінювання знань студентів із 

загальноосвітніх та інтегрованих дисциплін», що ухвалене Педагогічною радою 

КІСІТ ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», протокол № 5 від 31 січня 2018 р. та введено в дію наказом директора 

від 31.01.2018 р. № 2-з.  

Максимально можлива оцінка за результати засвоєння програмного 

матеріалу дорівнює 100 балам. За поточну успішність студент може отримати 

максимум 50 балів і за екзамен також 50 балів.   
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Програмний матеріал з кожної дисципліни, який має опанувати студент, 

можна представити у вигляді двох складових. Перша складова – це той 

програмний матеріал, який доводиться до студента у формі лекцій, і матеріал, 

який підлягає самостійному опрацюванню. Принципово важливою є й наступна 

посилка: цілі блоки програмного матеріалу можуть бути перевірені й оцінені 

лише під час поточного контролю – уміння робити презентації, навички 

виконання самостійних робіт у формі есе, рефератів, захист виконаних проектів, 

уміння працювати в команді тощо.  

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності 

творчого використання накопичених знань, уміння сформулювати своє 

відношення до певної проблеми. Тому на екзамени, які  проводяться виключно у 

письмовій формі, виносяться вузлові теоретичні питання, задачі, ситуації, 

завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати набуті знання 

і застосовувати їх для вирішення практичних задач тощо.   

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну 

успішність та за виконання екзаменаційних завдань.   

Об’єктами поточного оцінювання результатів навчання студентів, як 

правило, є:  

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних,  

лабораторних) заняттях;  

б) виконання завдань для самостійної роботи;  

в) виконання модульних (контрольних) робіт.  

Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських 

(практичних, лабораторних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських та практичних 

заняттях; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські 
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(практичні) заняття; результати виконання і захисту лабораторних робіт, 

експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, 

розроблені цикловою(предметною) комісією.  

Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню 

підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; 

виконання розрахунків; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи 

наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних 

матеріалів з публікацій тощо.  

Під час виконання модульних (контрольних) робіт оцінюванню підлягають 

теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування 

певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть 

проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання 

практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв’язання виробничих 

ситуацій (кейсів) тощо.   

Шкала оцінювання завдань під час поточного контролю, критерії 

оцінювання результатів навчання та форми проведення контрольних заходів 

визначаються цикловою (предметною) комісією з урахуванням вимог, 

включаються до робочих навчальних програм дисциплін, методичних матеріалів 

з вивчення навчальних дисциплін і доводяться до відома студентів на початку 

семестру.   

За рішенням циклової (предметної) комісії студентам, які брали участь у 

позанавчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, олімпіадах, 

підготовці наукових публікацій тощо - можуть присуджуватись додаткові бали 

за поточну успішність, але не більше 10 балів.   

Директорський контроль є одним з видів внутрішнього контролю 

стійкості знань, вмінь та навичок студентів Коледжу, а також якості навчального 

процесу в цілому, що здійснюється шляхом написання контрольної роботи або 
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проведення письмового чи комп’ютерного тестування виміру залишкових знань 

студентів (директорська контрольна робота).  

Завданням директорського контролю є підвищення якості підготовки 

фахівців.  

Директорський контроль здійснюється з метою визначення рівня 

ефективності використання різних форм і методів викладання педагогічними 

працівниками дисциплін; отримання інформації про характер пізнавальної 

діяльності, рівень самостійності і активності студентів; оцінки залишкового 

рівня знань з дисципліни (або окремого модуля) з наступним аналізом та 

узагальненням; належної підготовки для проходження ліцензійних і 

акредитаційних процедур та забезпечення максимально об’єктивного 

оцінювання результатів навчання студентів; перевірки якості навчального 

процесу на циклових (предметних) комісіях та рівня викладання дисциплін 

окремими педагогічними працівниками.  

Директорський контроль може проводитись упродовж семестру (за темами 

з дисципліни, що були вивчені у поточному семестрі), на початку семестру (за 

темами з дисципліни, що були вивчені у попередньому семестрі за умови, що 

дисципліна викладається два і більше семестри) та на початку семестру, 

наступного після повного закінчення вивчення дисципліни (за темами, що 

передбачені робочою навчальною програмою дисципліни).  

Підставою для проведення директорських контрольних робіт є наказ 

директора. Контроль за організацією директорського контролю і його 

проведенням здійснює навчальна частина Коледжу. Директорський контроль з 

дисципліни організовує та проводить відділення і циклова (предметна) комісія 

(Положення «Про організацію директорського контролю якості знань 

студентів», ухвалене Педагогічною радою 26.02.2016 р., протокол № 7 та 

введено в дію наказом директора від26.02.2016 р. № 30-к).   
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Атестація студента – це встановлення відповідності засвоєних результатів 

навчання та здобутих компетентностей до вимог стандартів вищої освіти.   

Основні вимоги до проведення атестації студентів Коледжу визначені у 

Положенні про порядок створення та організацію роботи Державної 

екзаменаційної комісії», яке затверджене Педагогічною радою Коледжу 14 

червня 2016 року, протокол № 9 та введене в дію наказом директора від 04 липня 

2016 року № 108-к.  

Апеляція щодо результатів підсумкового контролю знань студентів є 

складовою організаційного забезпечення навчального процесу, яка проводиться 

для визначення об’єктивності виставленої оцінки.  

Головне завдання апеляційної процедури – подолання елементів 

суб’єктивізму під час оцінювання результатів навчання студентів, уникнення 

непорозумінь і спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для 

розвитку і реального забезпечення законних прав та інтересів особи, що 

навчається.  

Основні засади організації проведення апеляції результатів підсумкового 

контролю знань визначаються в Положенні про апеляцію результатів 

підсумкового контролю у формі іспиту, що ухвалений Педагогічною радою 

Коледжу 26 лютого 2016 року, протокол № 7 та введено в дію наказом директора 

від 26.02.2016 р. № 30-к.  

Академічна заборгованість з певної дисципліни виникає в разі одержання 

студентом оцінки «незадовільно» за результатами підсумкового оцінювання.  

Ліквідація академічних заборгованостей студентів Коледжу 

регламентується Порядком ліквідації академічних заборгованостей 

студентами КІСІТ ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, що ухвалений Педагогічною 

радою Коледжу 30 червня 2017 р. та набуло чинності з року згідно з наказом від  

31.08 2017 р. № 40-з.  

Посилення практичної підготовки студентів  
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Практичне навчання здійснюється відповідно до «Положення про 

організацію практики студентів коледжу інформаційних систем і технологій 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (затвердженого Педагогічною радою протокол 

від 22.12.2015 р. № 4), графіків навчального процесу та навчальних програм, 

розроблених на усі види практики.   

Практика студентів є невід’ємною складовою частиною освітнього процесу 

підготовки студентів в Коледжі, що забезпечує здобуття компетентностей, 

визначених законодавством, освітньо-професійними програмами спеціальностей 

(спеціалізацій), набуття студентами професійних навичок і вмінь у сфері їх 

майбутньої професії.  

Метою практики є: оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації роботи за майбутньою професією; формування на базі одержаних в 

Коледжі знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень 

під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах та їх практичне 

застосування; виховання потреби систематично поновлювати свої знання і 

творчо їх застосовувати в практичній діяльності; розвиток навичок 

науководослідної роботи і вирішення прикладних завдань.  

Програми практик складені з урахуванням рекомендацій спеціалістів 

базових підприємств. Бази практик забезпечують умови якісної підготовки 

майбутніх спеціалістів.  

Відповідальними за організацію, проведення і контроль за якістю 

практичного навчання студентів в Коледжі є заст.директора з 

навчальновиробничої роботи, голови циклових комісій, керівники практик.  

Завідувачі лабораторіями відповідають за:  

- удосконалення матеріально-технічної бази існуючих навчальних 

лабораторій та виробничих дільниць;  

- контроль за якістю проведення практичного навчання.   

Завідувачі відділеннями відповідають за:  
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- своєчасне формування графіку проведення практичного навчання 

студентів та підготовку проектів наказів щодо їх проведення;  

- контроль за проведенням організаційних заходів перед 

направленням студентів на бази практичного навчання.  

Керівники практичного навчання відповідають за:  

- розроблення та вдосконалення програм практик і навчально-

методичних матеріалів щодо практичного навчання;  

- проведення організаційних заходів перед виїздом студентів на бази 

практичного навчання, у тому числі:  

• інструктаж про порядок проведення занять та безпеку праці під час 

перебування на базах практичного навчання;  

• надання студентам необхідних документів (індивідуальних завдань, 

щоденників з практики, методичних вказівок тощо);  

- ознайомлення студентів із системою звітності за результати 

практичного навчання (оформлення щоденника, виконання індивідуального 

завдання тощо);  

-проведення зі студентами попереднього обговорення змісту та результатів 

проведення практичного навчання;  

-подання завідувачу відділенням письмового звіту за результатами 

проведеного практичного навчання із зауваженнями та пропозиціями щодо їх 

поліпшення.  

Заст.директора з навчально-виробничої роботи відповідає за:  

- організацію і проведення практичного навчання студентів Коледжу 

згідно з вимогами освітньо-професійних програм підготовки фахівців;  

- узгодження з завідувачами відділеннями графіків практичного 

навчання, лабораторних і практичних занять та практик студентів Коледжу;  

- взаємодію із керівниками практичного навчання;  

- контроль за якістю проведення практичного навчання студентів:  
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виконання програми практик у повному обсязі, своєчасне проведення 

інструктажу з техніки безпеки на робочих місцях;  

- періодичне інформування Педагогічної ради про якість проведення 

практичного навчання та внесення пропозицій щодо її поліпшення, 

вдосконалення, оснащення лабораторій сучасним обладнанням, забезпечення 

студентів обладнаними робочими місцями;  

- участь у підготовці нормативних документів, що регламентують 

практичне навчання студентів Коледжу.  

Контроль та організацією та проведенням практичного навчання студентів 

Коледжу здійснює заст.директора з навчально-виробничої роботи. Керівники 

практичного навчання після його завершення готують звіти про результати 

практичного навчання, погоджують їх з завідувачами відділеннями і головами 

відповідних циклових (предметних) комісій, що забезпечували практичне 

навчання, та подають звіти на відділення.  

  

2.2. Забезпечення якості кадрового складу  

Система відбору педагогічних та науково-педагогічних працівників  

Педагогічні та науково-педагогічні працівники – особи, які за основним 

місцем роботи у Коледжі професійно займаються педагогічною та науковою 

діяльністю.  

Педагогічні та науково-педагогічні працівники Коледжу повинні:  

 мати високий чи достатній рівень професіоналізму;  

 володіти формами і методами педагогічної та наукової 

діяльності;  

 забезпечувати стандарти навчання і виховання;  

 підвищувати кваліфікацію (1 раз за 5 років);  

 мати власні методичні розробки (при присвоєнні, 

підтвердженні педагогічних звань);  
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 пройти атестацію відповідно до “Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України”.  

Контроль за якістю кадрового забезпечення навчального процесу в Коледжі 

здійснюють відділ кадрів, заступник директора з навчальної роботи, голови 

циклових комісій.  

Атестація педагогічних та науково-педагогічних працівників Коледжу  

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту 

їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу 

й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.  

Атестація педагогічних працівників Коледжу є обов’язковою. Атестація 

може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз 

на п’ять років. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове 

проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на 

засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця 

вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші 

п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.  

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у Коледжі 

щороку до 20 вересня створюється атестаційна комісія І рівня. Атестаційна 

комісія створюється у складі: голови (директора Коледжу), заступника голови 

(заступник директора з навчальної роботи), секретаря, членів атестаційної 

комісії. Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу видається 

наказ. Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п’яти осіб. 

Атестаційна комісія створюється на один рік до формування нового складу 

атестаційної комісії.   

Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 

березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом 

відвідування уроків (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, 
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вивчення рівня навчальних досягнень студентів з дисципліни, що викладає 

педагогічний працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо 

виконання педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі у 

роботі циклових комісій, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з 

організацією навчально-виховної роботи, тощо.  

Директор Коледжу до 1 березня подає до атестаційної комісії 

характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. 

Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації 

ознайомлюється з характеристикою під підпис.  

Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями 

у такі строки: комісіями І рівня – до 1 квітня, ІІ рівня – до 10 квітня, ІІІ рівня – до 

25 квітня. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який 

підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. Члени 

атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо 

рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу.  

Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою 

більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. У разі 

однакової кількості голосів “за” і “проти” приймається рішення на користь 

працівника, який атестується.  

Контроль за проведенням атестації педагогічних працівників Коледжу 

здійснює директор Коледжу.  

Підвищення кваліфікації та стажування викладачів  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Коледж забезпечує 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних 

працівників не рідше, ніж один раз на 5 років із збереженням середньої заробітної 

плати як з відривом, так і без відриву від основної роботи.  
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Викладачі Коледжу без виробничого досвіду роботи підвищення 

кваліфікації і стажування за професійно-педагогічним спрямуванням проходять 

в центральних органах виконавчої влади, суб’єктах підприємницької діяльності, 

громадських організаціях та установах, ННІ післядипломної освіти.  

Метою такого підвищення кваліфікації і стажування викладачів є 

формування якісного педагогічного персоналу Коледжу, що спрямоване на 

розв’язання кадрових проблем, реалізацію механізмів кар’єрного росту, їх 

мотивації до якісної професійної діяльності та соціального захисту тощо.  

Мета виробничого стажування -  набуття професійних навичок викладачів 

Коледжу з числа випускників магістратури та аспірантури, а також тих, які не 

мають досвіду практичної роботи на виробництві, вивчення ними сучасного 

виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, 

технологій і перспектив їх розвитку.  

Місцями виробничого стажування є передові підприємства, організації та 

установи України.  

Підвищення кваліфікації і стажування викладачів здійснюється за 

індивідуальними п’ятирічними та річними планами.  

Контроль за якістю підвищення кваліфікації і стажування педагогічних 

працівників Коледжу (складанням планів, їх неухильним виконанням і звітністю) 

здійснюють голови циклових комісій, методист та заступник директора з 

навчальної роботи.  

2.3. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти  

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки 

здобувачів вищої освіти в Коледжі відповідає ліцензійним та акредитаційним 

вимогам.  

Матеріально-технічна база  Коледжу повністю відповідає вимогам до 

проведення лекційних, практичних і лабораторних занять та навчальної 
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практики. Освітній процес здійснюється в навчальних приміщеннях (лекційних 

кабінетах, комп’ютерних лабораторіях, спортивних залах):  

– навчальний корпус (загальна площа 7608,8  кв. м.);  

– стадіон (загальна площа 9516 кв.м.);  

– спорткомплекс (загальна площа 3581,7 кв. м.).  

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою, 

літературою на паперових та електронних носіях у кількості 1 196 221 

примірників завдяки бібліотеці Університету та Коледжу, видавництву та 

вебресурсам.  

Забезпеченість комп’ютерами наявного контингенту студентів складає 20 

комп’ютерів на 100 студентів. Створено умови для доступу до мережі Інтернет, 

в корпусі Коледжу діє WiFi - мережа.  

Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується розвиненою соціальною 

інфраструктурою:  

– 1 гуртожиток із житловою площею на одного студента – 8,7 кв. м.;  

– 1 буфет та 1 їдальня (загальна площа 291,6  кв. м.);  

– 1 актова зала (загальна площа 196,8 кв. м.);  

– 11 спортивних залів (загальна площа 1988,2 кв. м.);  

– 3 тенісні корти (загальна площа 1738,98 кв. м.);  

– 2 спортивні майданчики ( загальна площа 2808 кв. м.);  

– 1 плавальний басейн (площа 525,2 кв. м.);  

– 1 Центр культури і мистецтв (площа 2137,9 кв. м.).  

Контроль за матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності 

здійснюють у межах своїх службових обов’язків заступник директора з 

навчальної роботи та адміністративно-господарської роботи, завідувачі 

відділеннями, голови циклових комісій, а також навчальна частина шляхом 

систематичної перевірки реального стану кожного показника 

матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення і в разі його 
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невідповідності нормативному − вжиття необхідних заходів щодо його 

поліпшення.  

Атестація навчальних лабораторій  

Лабораторні заняття з навчальних дисциплін проводяться в навчальних 

лабораторіях Коледжу, що мають необхідне матеріально-технічне та методичне 

забезпечення.  

Атестації діючих і новостворених лабораторій проводиться з метою 

удосконалення їх матеріально-технічної бази, покращення 

навчальнометодичного забезпечення, приведення умов навчання у відповідність 

до існуючих вимог охорони праці та пожежної безпеки. Атестація діючих 

лабораторій здійснюється один раз на п’ять років.  

Для проведення атестації лабораторій в Коледжі створюється комісія, до 

складу якої входять заступника директора з навчальної роботи, заст.директора з 

адміністративно-господарської роботи, провідний фахівець з охорони праці, 

голови циклових комісій, склад якої затверджується розпорядженням директора.  

Під час проведення атестації члени комісії перевіряють стан 

матеріальнотехнічного, навчально-методичного забезпечення та умови 

проведення занять в лабораторії, а саме:  

 затвердженого в установленному порядку  

Паспорту про лабораторії;  

 достатньої кількості лабораторних стендів (установок, столів) і 

робочих місць для виконання лабораторних робіт по підгрупам;  

 стан сучасного обладнання, необхідного для виконання 

лабораторних  

робіт;  

  стан  допоміжних  навчальних  

комп’ютерної та мультимедійної техніки;  

засобів,  наочних  посібників,  
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 робочої навчальної програми дисципліни, що викладається у 

лабораторії, методичного забезпечення виконання лабораторних робіт та рік 

його видання;  

 відповідність умов проведення занять вимогам охорони праці та 

пожежної безпеки.  

Результати  атестації  лабораторії  затверджуються 

 розпорядженням директора коледжу, після чого лабораторія вважається 

атестованою.  

2.4. Розвиток інформаційних систем для ефективного управління освітньою 

діяльністю  

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в Коледжі сприяють 

функціонування систем:  

– автоматизації навчального процесу;  

– автоматизації управління господарською діяльністю;  

– збирання, верифікації,  оброблення, зберігання та захисту 

даних, в тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх 

послуг   (ЄДЕБО).  

Система автоматизації навчального процесу Коледжу забезпечує:  

– формування контингенту студентів Коледжу;  

– можливість формування звітів про стан поточної успішності на 

рівні відділення чи Коледжу;   

- можливість формування порівняльних звітів про стан успішності 

студентів на рівні відділення чи Коледжу;  

– можливість отримання інформації за результатами 

підсумкового контролю;  

– отримання зведеної відомості успішності для формування 

додатків до дипломів;  

– отримання академічної довідки і т.п.  
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Система автоматизації господарською діяльністю Коледжу забезпечує:  

– облік основних засобів;  

– грошових коштів;  

– розрахунок   та облік  заробітної плати;  

– нарахування та виплату стипендій;  

– ведення договорів  про платне навчання.  

Ведення Коледжем Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

(ЄДЕБО) дає можливість  організовувати та координувати роботу щодо 

забезпечення студентів студентськими квитками, документами про вищу освіту, 

володіти оперативною інформацією про рух контингенту студентів (накази про 

зарахування на навчання, поновлення, відрахування, переведення, закінчення 

навчання, тощо).  

Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості 

діяльності Коледжу та прийняття ефективних управлінських   рішень щодо її 

покращення.  

Встановлення, супроводження, внесення інформації  та актуалізацію 

зазначених автоматизованих інформаційних систем забезпечують:  

– навчальнийвідділ;  

– методичний    відділ;  

– відділення;  

– інші підрозділи.  

  

2.5. Забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу  

На виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації 

і «Про вищу освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції» та з метою 

залучення педагогічних працівників, абітурієнтів, студентів, роботодавців та 

інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості надання освітніх 
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послуг, відкритості та прозорості прийняття рішень Коледж реалізує принцип 

публічності інформації про діяльність  Коледжу.  

Оприлюднення інформації Коледжем відбувається:  

• на офіційному веб-сайті http://kisit.kneu.edu.ua;  

• на інформаційних стендах;  

• на запит зацікавлених осіб;  

• в будь-який інший можливий спосіб.  

Перелік інформації, яка підлягає оприлюдненню, у т.ч. на офіційному веб-

сайті Коледжу, включає:  

• положення про Коледж;  

• документи Коледжу, пов’язані із організацією освітнього 

процесу;  

• правила прийому до Коледжу на поточний рік та зміни до них;  

• склад адміністрації Коледжу;  

• кошторис Коледжу на поточний рік та зміни до нього;  

• річний звіт Коледжу, у тому числі фінансовий звіт про 

діяльність  

Коледжу з урахуванням інформації про надходження та використання коштів;  

• інформація про використання бюджетних коштів у розрізі 

програм;  

• штатний розпис на поточний рік;  

• інформація щодо проведення тендерних процедур (річний план 

закупівель; відомості, що подаються до Міністерства економічного 

розвитку i торгівлі для оприлюднення в інформаційному бюлетені "Вісник 

державних закупівель");  

• розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх 

послуг;  

• оголошення про атестацію здобувачів вищої освіти;  

• проекти документів, щодо прийняття яких очікується участь 

всіх зацікавлених сторін, плани проведення відкритих засідань;  
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• перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими проводиться 

підготовка фахівців;  

• дозвільна інформація;  

• інформація для вступників та студентів;  

• інформація про структурні підрозділи та педагогічних 

працівників;  

• плани, розклади проведення науково-освітніх заходів;  

• про дозвілля, спортивні і культурні заходи відпочинку;  

• оголошення, повідомлення тощо;  

• інша інформація за рішенням відповідальних осіб, підрозділів 

та органів.  

Окремим Положенням можуть встановлюватись додаткові види інформації 

та особливості її оприлюднення.  

Вимоги  до  відповідних  документів  та  інформації  можуть 

встановлюватись окремо Коледжем та/або чинним законодавством.  

Особливим є порядок оприлюднення інформації з обмеженим доступом, 

перелік та особливості якої встановлено чинним законодавством, зокрема  

Законом України "Про доступ до публічної інформації" та інформації про факти, 

що загрожують життю, здоров’ю  або майну осіб, і про заходи, які 

застосовуються у зв’язку з цим.   

Підрозділи, відповідальні за оприлюднення відповідної інформації, 

здійснюють систематичне оновлення та підтримання в актуальному стані 

інформації, що підлягає оприлюдненню.  

Веб-сайт Коледжу може використовуватись для збору інформації, 

вивчення рівня задоволеності студентів та інших споживачів, проведення 

опитувань та інших форм досліджень думок користувачів та зацікавлених сторін.  
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Контроль за оприлюдненням інформації здійснюють керівники 

відповідних підрозділів. Загальний контроль за оприлюдненням інформації 

здійснює директор або заступники директора.  

  

2.6. Запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, 

методичних та навчально-методичних роботах викладачів та 

кваліфікаційних роботах студентів   

Система запобігання та виявлення академічного плагіату Коледжу 

розроблена відповідно до Законів України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 

01.07.2014 р., «Про авторське право і суміжні права» № 3792-12 від  

05.12.2012 р.; а також Цивільного кодексу України № 435-IV від 16.01.2003 р.  

Система поширюється на наукові, методичні та навчально-методичні праці 

педагогічних і науково-педагогічних працівників Коледжу; а також 

кваліфікаційні роботи студентів з метою дотримання прав інтелектуальної 

власності, підвищення якості навчання, розвиток навичок коректної роботи з 

оприлюдненими (опублікованими) джерелами інформації, формування 

сумлінного дотримання вимог наукової етики, а також активізацію самостійності 

при написанні оригінальних авторських творів.  

Система зорієнтована на запобігання та виявлення таких різновидів 

академічного плагіату:  

– привласнення авторства – оголошення себе автором чужого оригінального 

наукового твору; видання під своїм ім’ям наукового твору, написаного з іншими 

особами, без зазначення їх імен;  

– копіювання значної частини чужих матеріалів у свою роботу без внесення 

у запозичене жодних змін та без належного оформлення цитування;   

– представлення поєднання власних та запозичених аргументів без 

належного цитування;   
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– приховане некоректне запозичення – включення у свою роботу чужих 

матеріалів із внесенням незначних правок у скопійований матеріал 

(переформулювання речень, зміна порядку слів в них та ін.) та без належного 

оформлення цитування;   

– самоплагіат – багаторазова публікація одних і тих же наукових результатів, 

отриманих автором самостійно;  

– парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту на основі 

заміни слів (знаків), фразеологічних оборотів або пропозицій при використанні 

будь-якої авторської наукової праці, збереженої на електронних або паперових 

носіях, у тому числі розміщеної в мережі Інтернет;  

– компіляція – створення значного масиву тексту шляхом копіювання чужих 

матеріалів з різних джерел без самостійного поглибленого дослідження 

проблеми, без внесення в них правок, посилань на авторів та «маскуванням» 

шляхом написання перехідних речень між скопійованими частинами тексту.   

Заходи із профілактики в Коледжі усіх видів академічного плагіату 

включають:   

–поширення методичних матеріалів із чітким формулюванням вимог щодо 

написання письмових робіт, наукової етики, коректного використання 

інтелектуальних здобутків та оформлення посилань на використані у наукових , 

методичних та науково-методичних працях матеріали;  

– надання студентам всебічної консультативної допомоги науковими 

керівниками на усіх етапах виконання робіт;  

– ознайомлення педагогічних та науково-педагогічних працівників Коледжу 

та студентів з нормативною базою, що унормовує запобігання та виявлення 

академічного плагіату;  

– інформування педагогічних, науково-педагогічних працівників Коледжу 

та студентів щодо рекомендованих показників оригінальності текстів наукових 

робіт та відповідальності у випадку виявлення фактів академічного плагіату;  
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– публічний захист кваліфікаційних робіт та оприлюднення списку 

захищених кваліфікаційних робіт на сайті Коледжу;  

Усі підготовлені наукові, методичні та навчально-методичні праці 

викладачів Коледжу розглядаються на засіданнях циклових (предметних) 

комісіях повинні пройти перевірку на відсутність академічного плагіату.  

Процедура виявлення академічного плагіату та відповідальність за 

академічний плагіат.  

Особа, яка виявила академічний плагіат у науковій, методичній, навчально-

методичній праці педагогічного або науково-педагогічного працівника, 

здобувача вищої освіти Коледжу має право звернутися до заступника директора 

з навчальної роботи з письмовою заявою.  

Встановлення факту академічного плагіату (компіляції) у наукових, 

методичних та навчально-методичних працях викладачів Коледжу є підставою 

для заборони включати ці роботи до переліку їх навчально-методичних 

публікацій.   

Науковий керівник, офіційні опоненти, які надали позитивні висновки про 

кваліфікаційну роботу, у якій було виявлено факт академічного плагіату 

притягуються до відповідальності згідно діючого законодавства України.  

  

  

  


