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Вступ 
 
 Вища освіта, дослідження та інновації відіграють вирішальну роль у 
підтримці соціального згуртування, економічного зростання та глобальної 
конкурентоспроможності. Враховуючи бажання європейських суспільств все 
більше ставати суспільствами знань, вища освіта стає істотною складовою 
соціально-економічного і культурного розвитку.  

Водночас, зростання вимог до навичок та компетентностей вимагає від 
вищої освіти фундаментальних змін. Сьогодні є потреба у більш  
студентоцентрованому підході до навчання та викладання, включаючи гнучкі 
навчальні траєкторії та визначення кометентностей, набутих поза формальними 
освітніми програмами. Самі заклади освіти мають бути більш різноманітними 
за своїми місіями, способами надання освіти та співпраці, включаючи 
зростання інтернаціоналізації, цифрове навчання та нові форми надання 
освітніх послуг. 

Роль забезпечення якості стає вирішальною у підтримці систем та 
закладів вищої освіти у їх реагуванні на зміни, водночас гарантуючи, що 
кваліфікації, набуті студентами, та їх досвід здобуття вищої освіти залишаться 
на першому плані інституційних місій. 

 
 

1. Нормативно-правова база 
 
«Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості)…» (ділі – 
Положення) є нормативним документом Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури (далі – ДонНАБА, або Академія), який розроблений 
на підставі: 

 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII; 
 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти»; 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2011 року №978 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 
закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» (із змінами, внесеними згідно з постановами 
КМУ №1124 від 31.10.2011, №801 від 15.08.2012, №692 від 18.09.2013); 

 Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (ESG), ухвалених Міністерською конференцією в 
Єревані 14-15 травня 2015 року; 

 Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012 р. №689 «Про 
затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, 
спеціальності та вищого навчального закладу»; 
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 Наказу Міністерства освіти і науки України від 01.06.2016 р. №600 «Про 
затвердження та введення в дію методичних рекомендацій щодо 
розроблення стандартів вищої освіти»; 

 Стратегії розвитку Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури на 2016 – 2020 роки (ухвалено на засіданні Вченої ради 
26.11.2015 р., протокол №9).    

 

 

2. Основні терміни та їх визначення 
 
1) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на 
предмет: відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 
стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 
заявлених у програмі результатів навчання; 

2) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 
вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за 
певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж 
рівень повної загальної середньої освіти; 

3) забезпечення якості вищої освіти (англ. Quality Assurance in Higher 
Education) – підтримка якості вищої освіти (як системи, процесу, результату) на 
рівні, що відповідає встановленим нормам та стандартам, узгодженим 
державним, суспільним й особистим інтересам і вимогам, постійно аналізується 
та безперервно вдосконалюється; 

4) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 
закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 
кваліфікації; 

5) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 
отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 
компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, 
що засвідчується відповідним документом про вищу освіту; 

6) компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти; 

7) ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи 
провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 
освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності; 

8) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 
провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 
задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 
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9) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 
система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 
спеціальності, 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 (компетентності), якими 
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

10) результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 
освітньопрофесійною, освітньо-науковою програмою, які можна 
ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

11) система якості вищої освіти – сукупність організаційних структур, 
відповідальності, процедур, процесів та ресурсів, що забезпечують загальне 
управління якістю вищої освіти; 

12) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 
навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-
професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 
післядипломної освіти; 

13) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 
професійна підготовка; 

14) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти; 

15) якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у 
вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, 
забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових 
знань. 

 
 

3. Загальна характеристика системи забезпечення якості вищої освіти 
 

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із: 
1) системи забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості); 
2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих 

навчальних закладів та якості вищої освіти; 
3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
Академії (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення 
таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти 
(політика щодо забезпечення якості); 
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2) розроблення, затвердження, здійснення моніторингу та періодичний 
перегляд освітніх програм; 

3) впровадження студентоцентрованого навчання та викладання; 
4) забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів вищої 

освіти на усіх стадіях навчання – від зарахування до випуску, включаючи 
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті та на інформаційних 
стендах; 

5) залучення студентів до управління та розвитку Академії; 
6) щорічне оцінювання педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників, забезпечення умов для підвищення ними своєї кваліфікації, 
застосування чесних та прозорих процесів щодо прийняття на роботу та 
розвиток персоналу (кадрова політика); 

7) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою; 

8) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом (інформаційний менеджмент); 

9) забезпечення публічності інформації про освітню, наукову, 
адміністративну, економічну та інші види діяльності Академії; 

10) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових працях працівників Академії та здобувачів 
вищої освіти; 

11) циклічне зовнішнє забезпечення якості. 

Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності Академії 
та якості вищої освіти передбачає систематичний контроль за дотриманням: 

1) стандартів вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 
спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій; 

2) ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 
3) акредитаційних вимог проведення освітньої діяльності; 
4) вимог державної атестації щодо набутих компетентностей випускників; 
5) стандартів співпраці з роботодавцями та партнерами щодо забезпечення 

конкурентоспроможного рівня підготовки фахівців; 
6) світового та національного рейтингового оцінювання діяльності Академії.  

Взаємозв’язок завдань зовнішнього забезпечення якості вищої освіти та 
освітньої діяльності та внутрішнього забезпечення якості Академії наведений у 
додатку А.  

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості) за поданням Академії оцінюється 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення 
якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 
забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
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4. Процедури та заходи системи внутрішнього забезпечення якості 
 

4.1. Політика щодо забезпечення якості вищої освіти 
 

Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 
 
Заклади повинні виробити політику щодо забезпечення якості, яка є 
публічною і складає частину їх стратегічного менеджменту. Внутрішні 
стейкхолдери (зацікавлені сторони) повинні розробляти і втілювати цю політику 
через відповідні структури і процеси, залучаючи до цього зовнішніх стейкхолдерів. 
 

 
Політика Академії щодо забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти ґрунтується на наступних принципах: 
 відповідності європейським стандартам та рекомендаціям з якості 

вищої освіти (ESG-2015); 
 відповідності національним стандартам вищої освіти; 
 автономії вищого навчального закладу, як відповідального за 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
 системного та процесного підходу до управління якістю на всіх стадіях 

освітнього процесу; 
та підтримує: 

 організацію системи забезпечення якості; 
 факультети, кафедри та інші організаційні одиниці, а також 

керівництво Академії, окремих працівників і студентів у прийнятті на 
себе обов’язків із забезпечення якості; 

 академічну доброчесність і свободу та застерігає проти академічного 
плагіату; 

 запобігання нетолерантності будь-якого типу або дискримінації щодо 
студентів чи працівників; 

 залучення зовнішніх стйкхолдерів (зацікавлених сторін) до 
забезпечення якості.   
 

 Основне завдання Академії – забезпечення якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти, їх відповідності національним ліцензійним умовам 
надання освітніх послуг, європейським і міжнародним освітнім стандартам. 
  
 Шляхи реалізації поставленого завдання: 

 впровадження системи з забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) Академії; 

 входження у вітчизняні та міжнародні рейтинги університетів, що 
дозволяють оцінити систему вищої освіти Академії за її складовими; 

 розвиток освітніх послуг з відкриттям нових спеціальностей та рівнів 
підготовки фахівців; 
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 розробка маркетингової стратегії просування освітніх послуг на ринку 
праці: пошук соціальних партнерів, замовників кадрів, створення системи 
післядипломної освіти; 

 розвиток експортних освітніх послуг як відображення репутації системи 
освіти Академії в міжнародному співтоваристві;  

 розширення спектру послуг підготовки до вступу в Академію; 
 розвиток контингенту студентів (аспірантів) провадженням: 

трициклової системи навчання «бакалавр – магістр – доктор філософії» з 
урахуванням потреб ринку праці й кожної особистості; організаційної 
системи довузівського та післядипломного навчання; 

 розвиток інноваційних форм організації освітнього процесу 
впровадженням інноваційних технологій навчання (в т.ч. з дистанційною 
формою навчання); створення освітньо – науково – виробничих 
кластерів; залучення до навчального процесу зарубіжних та вітчизняних 
науковців та професіоналів-практиків високого рівня, модернізація 
навчальних планів, програм, змісту навчання Академії; 

 акредитація освітніх програм за міжнародними стандартами; 
 розробка системи науково-методичного забезпечення формування 

загальних та професійних компетентностей; 
 проведення моніторингу роботи факультетів, кафедр з питань організації 

навчального процесу з подальшим аналізом та встановленням рейтингу їх 
діяльності; створення системного підходу щодо рейтингу викладачів 
Академії та його врахування для мотивації науково-педагогічного 
персоналу; 

 удосконалення моніторингу оцінки студентами, слухачами якості 
освітніх послуг Академії; 

 впровадження системи студентоцентрованого навчання, викладання та 
оцінювання; 

 створення системи доступності вищої освіти (дистанційної 
освіти); 

 впровадження системи менеджменту якості (СМЯ)Академії; 
 впровадження принципів доброчесності поведінки суб’єктів освітнього 

процесу, формування і розвиток корпоративної культури, збереження 
наступності і примноження багаторічних традицій Академії; 

 розробка та впровадження системи сприяння працевлаштуванню 
студентів за допомогою саморозвитку потенційної 
конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 

 
Керівництво ДонНАБА приймає на себе зобов'язання 

забезпечити доведення, розуміння та ефективну реалізацію всім персоналом 
Академії реальної політики в області якості, а також її ефективну 
реалізацію на всіх рівнях управління. При цьому кожен співробітник 
Академії несе персональну відповідальність в межах своєї компетенції за 
якість роботи. 



9 
 

Керівництво ДонНАБА виходить з того, що від задоволеності 
споживачів якістю освітньої послуги залежить благополуччя Академії та 
матеріальний добробут всього персоналу. 

 
 
 

4.2. Розроблення, затвердження, здійснення моніторингу та періодичного 
перегляду освітніх програм 

 
Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 
 
Заклади повинні реалізувати процеси розроблення і затвердження своїх 
програм. Програми слід розробляти таким чином, щоб вони відповідали 
визначеним для них цілям. Необхідно чітко визначити й озвучити кваліфікації, 
отримані внаслідок навчання за програмою; вони повинні відповідати певному 
рівню Національної рамки кваліфікації вищої освіти, а отже й рамці 
кваліфікацій Європейського простору вищої освіти. 

 
 

Якість та відповідність освітніх програм Академії Національній рамці 
кваліфікацій вищої освіти забезпечується проектною групою та особисто її 
керівником – гарантом освітньої програми, за «Положенням про проектну 
групу і гаранта освітньої програми». 

Положення визначає статус, функції, права та обов’язки проектної групи 
та керівника проектної групи – гаранта освітньої програми, процедури 

формування та затвердження складу проектних груп. 
Метою створення та функціонування проектної групи є організація 

діяльності з розробки і реалізації освітньої програми, забезпечення і контролю 
якості загальної і професійної підготовки випускників. Основними завданнями 
проектної групи є: 

 забезпечення відповідності змісту програми стандарту вищої освіти; 
 загальне керівництво змістом освітньої програми: актуалізація 

варіативної компоненти у відповідності до потреб ринку праці, програм 
міжнародної академічної мобільності; 

 координація роботи з розробки освітньої програми та її навчально-
методичного забезпечення; 

 визначення кадрового забезпечення й умов реалізації освітньої 
програми; 

 організація заходів, спрямованих на просування освітньої програми на 
ринку освітніх послуг; 

 організація самоаналізу освітньої програми з метою контролю якості 
підготовки. 
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Гарант освітньої програми відповідає за контроль дотримання 
ліцензійних вимог під час започаткування та провадження освітньої діяльності 
за відповідною освітньою програмою. 

Склад проектної групи формується гарантом освітньої програми, 
розглядається на засіданні випускової кафедри, Вченої ради факультету, на 
якому реалізується освітня програма. 

Завідувач випусковою кафедрою здійснює керівну і наглядову функцію за 
діяльністю проектних груп, відповідає за повну та якісну реалізацію 
покладених на проектну групу функцій. Гарант освітньої програми 
підпорядковується завідувачу кафедри, призначеної випусковою для 
відповідної освітньої програми. 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) за освітньо-
професійною програмою на першому (бакалаврському рівні) повинен мати: 

 науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю; 

 стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) за освітньо-

професійною (освітньо-науковою) програмою на другому (магістерському 
рівні) повинен мати: 

 науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою 
спеціальністю; 

 стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років. 
Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) за освітньо-

науковою програмою на третьому рівні повинен мати: 
 науковий ступень та вчене звання за відповідною або спорідненою 

спеціальністю; 
 стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не менш як 10 років. 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) може 
одночасно бути гарантом лише однієї освітньої програми та є  
штатним співробітником Академії. 

Функції керівника проектної групи щодо забезпечення якості освіти: 
 контроль та координація забезпечення якості навчально-методичного 

контенту освітньої програми; 
 контроль дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти щодо 

кількісних та якісних показників кадрового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного, інформаційного забезпечення освітньої 
діяльності; 

 визначення баз практик студентів, контроль та удосконалення 
практичної підготовки студентів. 
 
Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 
1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 
вищої освіти; 
2) перелік загальних та фахових компетентностей випускника; 
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3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання; 
4) форми атестації здобувачів вищої освіти; 
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти; 
6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності). 
Освітні програми узгоджуються з навчальним відділом Академії та 

затверджуються ректором. 
 

Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 
 
Заклади повинні проводити моніторинг і періодичний перегляд програм, 
щоб гарантувати, що вони досягають встановлених для них цілей і 
відповідають потребам студентів і суспільства. Ці перегляди повинні вести до 
безперервного вдосконалення програми. Про будь-які дії, заплановані або вжиті 
як результат перегляду, слід інформувати всі зацікавлені сторони. 
 

 
 Регулярний моніторинг, перегляд та оновлення освітніх програм мають 
на меті гарантувати, що надання освітніх послуг залишається на відповідному 
рівні, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для 
студентів. 
 Моніторинг включає оцінювання: 

 змісту програми у світлі останніх досягнень у даній галузі знань, 
гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам; 

 потреб суспільства та ринку, що змінюються; 
 навчального навантаження студентів, їх досягнень та результатів 

підсумкової атестації; 
 ефективності процедур оцінювання студентів; 
 очікувань, потреб і задоволення студентів освітньої програмою; 
 навчального середовища та послуг з підтримки студентів, а також їх 

відповідність меті програми. 
Освітні програми Академії переглядаються регулярно, не рідше одного 

разу на 5 років, під керівництвом гаранта освітньої програми. До цього процесу 
залучаються фахівці відповідної галузі, роботодавці, студенти та інші 
стейкхолдери.  Оновлена програма узгоджується з навчальним відділом 
Академії та затверджуються ректором, а її характеристики публікуються на 
офіційному веб-сайті академії.    
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4.3. Впровадження студентоцентрованого навчання та викладання 
 
Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 
 
Заклади повинні забезпечити реалізацію програм таким чином, щоб заохотити 
студентів брати активну участь у розвитку освітнього процесу, а оцінювання 
студентів відображало це підхід. 
 
 

 Студентоцентроване навчання і викладання відіграють важливу роль у 
стимулюванні мотивації студентів, їх самоаналізі та залученні до освітнього 
процесу.  
 Запровадження студентоцентрованого навчання і викладання є таким, що: 

 поважає і враховує різноманітність студентів та їх потреб, 
уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії; 

 враховує та використовує різні способи надання освітніх послуг, якщо це 
доцільно; 

 гнучко використовує різноманітні педагогічні методи; 
 регулярно оцінює та коригує способи надання освітніх послуг і 

педагогічні методи; 
 підтримує відчуття автономності у того, хто навчається, водночас 

забезпечуючи йому відповідний супровід і підтримку з боку викладача; 
 сприяє взаємній повазі у стосунках «студент – викладач»; 
 має належні процедури для розгляду скарг студентів.  

 
Виходячи з концепції особистісно – орієнтованого 

(студентоцентрованого) навчання, організація навчально-виховного процесу 
здійснюється на таких засадах, які дозволяють майбутньому фахівцеві виявити 
себе активним суб’єктом навчальної та майбутньої професійної діяльності, 
який спроможний до визначення особистісних цілей аналітичної діяльності й 
засобів їх досягнення, а також вибору ролі для себе серед інших суб’єктів. 

З огляду на це, при перевірці результатів навчання необхідно: 
1) розробити та впровадити методи спостереження за аналітичною 

діяльністю студентів; 
2) залучати студентів до процесу власної відповідальності та усвідомлення 

рівня власних успіхів, необхідності в подальшому зростанні та здатності 
щодо укладання планів для поліпшення власної роботи; 

3) забезпечити раціональне співіснування нових підходів до оцінювання з 
традиційними способами; 

4) використовувати індивідуальні норми при оцінюванні студентів, тобто їх 
досягнення розглядати у зіставленні з попередніми досягненнями; 

5) забезпечити оцінювання викладачем різних форм співробітництва й 
взаємодопомоги, що виникають за ініціативи студентів. 
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  Відповідальність за організацію та ефективність контролю якості 
навчального процесу і його кінцевий результат несуть ректорат, деканати 
факультетів, а з конкретних дисциплін – кафедри. 

 

Система контролю повинна задовольняти наступним вимогам: 
 критерії та методи оцінювання повинні бути оприлюднені заздалегідь; 
 оцінювання повинно бути максимально об’єктивним (однаковий рівень 

складності варіантів завдань; де можливо, оцінювання проводиться більш 
як одним екзаменатором); 

  оцінювання є послідовним і чесно застосовується до усіх студентів та 
проводиться відповідно до встановлених процедур; 

 контроль проводиться одночасно для всіх студентів групи; 
 при контролі забезпечується  додержання максимальної коректності й 

доброзичливості; 
 до груп, результати контролю яких порівнюються, висуваються ідентичні 

вимоги; 
 визначено офіційну процедуру розгляду звернень студентів. 

 
  Внутрішні документи Академії, які враховують принципи 
студентоцентрованого навчання: 

 «Положення про індивідуальний робочий план студента» – нормативний 
документ, за яким здійснюється навчання студента, виходячи з вимог 
освітньо-професійної програми підготовки та з урахуванням його 
особливих освітньо-професійних інтересів і потреб; 

 «Положення про дуальну освіту» – нормативний документ,  який  
визначає основні засади дуальної освіти, коли графік освітнього процесу 
розподіляється за циклами теоретичного та практичного навчання. При 
цьому теоретичний цикл студенти освоюють в освітньому закладі, а 
практичний – в умовах реального виробництва. 

 
 
 
4.4. Забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів вищої 

освіти на усіх стадіях навчання 
 

Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 
 
Заклади повинні послідовно застосувати визначені наперед та опубліковані 
інструкції, що охоплюють усі стадії «життєвого циклу» студента, наприклад, 
зарахування, досягнення та атестацію. 

Загальні принципи організації навчального процесу в Академії 
викладені в «Положенні про Організацію освітньої діяльності». 
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Прийом на навчання до Академії здійснюється на конкурсній основі 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, 

затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Згідно з цими Умовами, Вчена рада Академії затверджує «Правила прийому до 

Академії», які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії. 

Прийом до аспірантури та докторантури регламентується окремим 

положенням. 

Процедуру переведення, відрахування та поновлення навчання 

регламентує «Положенні про Організацію освітньої діяльності». 

Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого 

незалежно від форми навчання, спеціальності здійснюється за згодою ректорів 

обох вищих закладів освіти. 

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які 

були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час 

літніх або зимових канікул. Переведення студентів на перший курс Академії 

забороняється. 

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім'я 

ректора вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і 

одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора 

того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись. 

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці 

ректор вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент 

допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, 

направляє запит щодо одержання його особової справи. 

Ректор вищого закладу освіти, в якому студент навчався 

раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв'язку з 

його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін 

передає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого 

надійшов запит. 

Ректор вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, 

після одержання особової справи видає наказ про його зарахування. 

Студент може бути відрахований з Академії: у зв’язку із завершенням 

навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; за власним 

бажанням; у зв'язку з переведенням до іншого вищого закладу освіти; за станом 

здоров'я на підставі висновку ЛКК; за академічну неуспішність; за порушення 

умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та 

особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке 
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навчання; за порушення навчальної дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку Академії. 

Поновлення до складу студентів здійснюється незалежно від тривалості 

перерви в навчанні, форми навчання і з врахуванням здатності претендента 

успішно виконувати графік навчального процесу. Студенти, які навчались в 

неакредитованих недержавних вищих закладах освіти, не користуються правом 

поновлення до Академії. 

Заява про переведення або поновлення повинна бути розглянута 

деканом факультету протягом двох тижнів, і заявникові повідомлені умови 

зарахування на навчання або причина відмови. Порядок ліквідації академічної 

різниці встановлюється деканом факультету. Ліквідація академічної різниці 

здійснюється, як правило, до початку навчальних занять. Поновлення студентів 

на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Декан факультету має 

право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, 

за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних 

занять. Студенту, який відрахований з Академії, видається академічна 

довідка. До особової справи студента вкладаються: копія академічної довідки, 

завірена деканом залікова книжка, студентський квиток, учбова картка 

студента. 

Відомості про вивчені предмети та складені заліки і екзамени вносяться 

до академічної довідки окремо за кожний семестр. Студенту, який навчався в 

декількох вищих закладах освіти, видається академічна довідка, до якої 

вносяться оцінки, одержані ним під час навчання в цих закладах освіти. В 

цьому випадку до академічної довідки перед переліком предметів, складених в 

Академії, вносяться предмети, складені в інших вищих закладах освіти та 

вказується назва цих закладів освіти. Студентам, які вибули з першого курсу 

вищого закладу освіти і не складали екзамени і заліки видається академічна 

довідка з записом, що студент заліків та екзаменів не складав. 

Особливості поновлення на навчання студентів з зони проведення 

антитерористичної операції (АТО) регламентуються «Порядком продовження 

навчання осіб, які навчалися у вищих навчальних закладах, що розташовані у 

населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження». 

Процедура контролю знань студентів визначається «Положенням про 

модульно-рейтингову систему оцінювання знань студентів», а призначення 

ним академічних та соціальних стипендій – «Порядком призначення і 

виплати стипендій студентам ДонНАБА». 

  



16 
 

 
  До основних видів контролю в навчальному процесі 
відносять: початковий, поточний, модульний та підсумковий. 

1. Початковий контроль проводиться перед викладанням нового курсу з 
метою визначення рівня підготовки студентів до його вивчення. 

2. Поточний контроль – це оцінювання роботи студентів на колоквіумах, 
практичних, лабораторних, семінарських заняття тощо та за виконання 
індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом. Поточний 
контроль якості знань студентів здійснює викладач, який проводить 
семінарські, практичні чи лабораторні роботи.  

3. Модульний контроль – це оцінювання засвоєння студентом навчально- 
го матеріалу модуля, винесеного на цей контрольний захід (оцінюється 
в балах). Модульний контроль якості знань студентів здійснює 
викладач-лектор.  

4. Семестровий контроль проводиться у формі модульно-семестрового 
екзамену чи диференційованого заліку, що визначено навчальним 
планом, у терміни, передбачені графіком навчального процесу, і 
оцінюється певною кількістю балів. 

На рівні викладача можуть бути застосовані такі форми контролю: 
 усний контроль (недостатній для виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни), 
 письмовий контроль (тести, контрольні завдання), 
 контроль з використанням комп’ютерних технологій, 
 змішаний контроль (комбінований). 

 
  Форми контролю визначаються викладачем в робочій програмі начальної 
дисципліни, залежно від мети й часу контролю. 

Навчальні досягнення студентів оцінюються за національною шкалою, 
100-бальною шкалою та шкалою ECTS. Результати поточного й підсумкового 
контролю реєструють у накопичувальній заліково – екзаменаційній відомості. 
За результатами семестрового контролю здійснюється допуск до продовження 
навчання у наступному семестрі. 

Внутрішній контроль результатів навчання студентів проводиться згідно з 
«Положенням про оцінювання залишкових знань студентів Донбаської 
національної академії будівництва і архітектури у формі комплексних 
контрольних робіт з навчальних дисциплін». 
 Процедура підсумкової атестації регламентується «Положенням про 
випускну атестацію». Випускна атестація студентів – це встановлення 
відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, 
інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 
 Випускна атестація здійснюється екзаменаційними комісіями після 
завершення теоретичного та практичного навчання за відповідним рівнем 
вищої освіти. Випускна атестація студентів Академії завершується видачою 
диплома відповідного ступеня за встановленим зразком. 
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 Випускна атестація студентів проводиться у формі захисту атестаційної 
роботи. В деяких випадках додатково до атестаційної роботи може бути 
проведений державний екзамен (-и). В цьому випадку екзамен (-и) передує 
захисту атестаційної роботи. 
 

 
4.5. Залучення студентів до управління та розвитку Академії 

 
Закон України «Про вищу освіту» 
 
Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання 
навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в 
управлінні вищим навчальним закладом. 

 
 

Студентське самоврядування Академії скеровує діяльність студентської 
громади на гармонійний розвиток особистості, ефективне навчання та 
професійну підготовку, формування навичок майбутнього організатора та 
керівника, фізичне та моральне загартування, виховання активної громадської 
позиції. 

Органи студентського самоврядування у своїй діяльності покладаються 
на допомогу й підтримку адміністрації Академії та первинної профспілкової 
організації студентів, зокрема у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, 
обладнанням, документацією та ін. 

Студентське самоврядування Академії здійснює повноваження на таких 
засадах: верховенства права; неупередженості; демократичності; гласності; 
виборності; незалежності; рівноправності членів студентської громади; 
добровільності вступу до студентських органів самоврядування та 
виходу з них; підзвітності та відповідальності органів самоврядування перед 
студентською громадою. 

Основними завданнями органів студентського самоврядування 
Академії є: 

 співпраця з ректоратом Академії на рівні консультативно дорадчого 
органу ; 

 забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно 
організації навчального процесу; 

 забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 
 сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 
 створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, 

клубів за інтересами; 
 організація співробітництва із студентами інших навчальних закладів і 

молодіжними організаціями; 
 сприяння створенню відповідних умов для проживання в гуртожитку й 

відпочинку студентів забезпечення інформаційної, правової, 
психологічної й іншої допомоги студентам, інші завдання, що не 
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суперечать законодавству України, Статуту Академії та «Положенню про 
студентське самоврядування». 

 
 

4.6. Кадрова політика 
 

Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 
 
Заклади повинні переконатись у компетентності своїх викладачів. Вони 
повинні застосувати чесні і прозорі процеси щодо прийняття на роботу та 
розвитку персоналу. 
 
 

 Роль викладача є вирішальною у створенні високоякісного досвіду 
студентів та уможливленні набуття знань, компетентностей і навичок.  
 Заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість свого 
персоналу та забезпечення його сприятливим середовищем, що дозволяє 
ефективно виконувати власну роботу. Таке середовище: 

 встановлює та слідує зрозумілим, прозорим та чесним процесам щодо 
зарахування на роботу та умов зайнятості, що базуються на важливості 
викладання, та слідує цим процесам і умовам; 

 пропонує та сприяє можливостям для професійного розвитку викладачів; 
 заохочує наукову діяльність для зміцнення зв’язків між освітою та 

дослідженнями;  
 заохочує інновації у методах викладання та використання нових 

технологій. 
Процедура відбору та призначення на посаду науково-педагогічних 

працівників Академії визначає «Порядок проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад».  

Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників 
проводиться за конкурсом. Оголошення про проведення конкурсу, терміни й 

умови його проведення публікуються в засобах масової інформації. 
Заяви щодо участі у конкурсі мають право подавати особи, які за своїми 
професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, визначеним 
Законом України «Про вищу освіту», та кваліфікаційним вимогам, 
установленим нормативно-правовими актами. На посади науково-педагогічних 
працівників обираються, зазвичай, особи, які мають наукові ступені або/та 
вчені звання. Кандидатури претендентів на заміщення посад науково-
педагогічних працівників обговорюються на засіданні кафедри в присутності 
претендентів. За результатами обговорення кафедра простою більшістю голосів 
присутніх ухвалює висновки щодо професійних якостей претендентів та 
відповідні рекомендації. 

Висновки кафедри та відповідні рекомендації передаються на розгляд 
вченої ради факультету. Обрання на посади доцентів, старших викладачів, 
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викладачів, асистентів проводиться на засіданнях вченої ради факультету 
таємним голосуванням. 

Вчена рада факультету надає рекомендації Вченій раді 
Академії щодо обрання науково-педагогічних працівників. Обрання Вченою 
радою Академії проводиться таємним голосуванням. Перед голосуванням 
оголошуються висновки кафедри і вченої ради факультету. Обговорення 
проводиться в присутності претендентів. Рішення Вченої ради Академії про 
результати конкурсу затверджується наказом ректора.  

У своїй роботі усі науково-педагогічні працівники Академії керуються 
«Кодексом честі викладача», який ґрунтується на наступних принципах: 

 Свобода, духовність, професіоналізм і відповідальність на шляху 
професійного становлення особистості в стінах Академії – чотири 
основоположення діяльності викладачів і студентів Академії. 

 Свобода, відповідальність, толерантність, позитивне мислення, 
саморозвиток на шляху до досягнення професійної зрілості, – основа 
чесного ставлення до навчання і професійної діяльності. 

  Освітня система Академії, дотримуючись гуманістичних традицій, 
вважає людину вищою неминущою цінністю, керується принципом «усе для 
людини», не може бути насильницькою і ґрунтується на гуманістичних 
моральних нормах, що припускають співпереживання, співучасть, 
співробітництво студентів і викладачів як учасників навчально-виховного 
процесу, повагу ними особистості один одного, збереження здоров’я один 
одного, свободу вибору духовних цінностей, свого життєвого шляху, форм, 
засобів, методів, змісту навчальної і наукової професійної діяльності в 
сполученні із взаємною відповідальністю, з дотриманням Конституції України, 
її законів, норм, усіх нормативних актів, прав і обов’язків студентів і 
викладачів, з дотриманням моральних принципів, що відповідають 
загальнолюдським цінностям, кращим традиціям української вищої школи. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових 
працівників регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації». 
Метою підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і 
наукових працівників Академії є вдосконалення професійної підготовки 
шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей. 

Працівники Академії підвищують кваліфікацію в Україні і за 
кордоном. 
  Академія забезпечує підвищення кваліфікації та стажування науково-
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 Вченою радою Академії та вводиться в дію наказом 
ректора. 

Підвищення кваліфікації та стажування враховується при обранні на 
посади науково-педагогічних працівників. Підвищення кваліфікації та 
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стажування науково-педагогічних працівників здійснюється, зазвичай, у таких 
формах: 

 довгострокове підвищення кваліфікації: курси, школи, стажування; 
 короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-

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

   Щорічне підведення підсумків роботи науково-педагогічних 
працівників Академії здійснюється за рейтинговою системою. Рейтингова 
система оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників є 
стимулом для підвищення якості їх роботи.  

Рейтингове оцінювання проводиться згідно з «Положенням про 
проведення щорічного оцінювання роботи науково-педагогічних працівників 
ДонНАБА» та ґрунтується на результатах навчальної, наукової, методичної та 
організаційно-виховної роботи. Визначення рейтингу науково-педагогічних 
працівників проводиться наприкінці навчального року. Рейтингові списки 
публікуються на офіційному веб-сайті Академії та інформаційних стендах.  

Індивідуальні рейтинги є основою для стимулювання науково-
педагогічних працівників: преміювання, встановлення надбавок, подання до 
присвоєння почесних звань тощо.    

 
 

4.7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу 

 
Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 
 
Заклади повинні мати відповідне фінансування для навчальної та викладацької 

діяльності, забезпечуючи адекватні та легкодоступні навчальні ресурси і підтримку 

студентів. 

 
Для якісного проведення освітнього процесу заклади вищої освіти 

надають різноманітні ресурси, щоб допомогти студентам у навчанні. Ці ресурси 
варіюються від фізичних ресурсів, таких як бібліотеки, навчальне устаткування 
та IT-інфраструктура, до людської підтримки у формі наставників, радників та 
інших консультантів.  

Внутрішнє забезпечення якості гарантує, що всі ресурси відповідають 
цілям, є загальнодоступними, а студенти проінформовані про наявність 
відповідних послуг. 

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки 
здобувачів вищої освіти в Академії відповідає ліцензійним та 
акредитаційним вимогам. 

Матеріально-технічна база Академії пристосована для підготовки 
фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, лабораторних 
корпусах і позаміських лабораторіях, на базах практик. Проведення освітнього 
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процесу належним чином забезпечено комп’ютерами. Заняття зі студентами 
проводяться в комп’ютерних класах за розкладом. В Академії створено умови 
для доступу до мережі Інтернет, в корпусах створено зони WiFi. 

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою 
літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам наукової 
бібліотеки, веб-ресурсам Академії. 

Підтримка здобувачів вищої освіти в Академії забезпечується 
розвиненою соціальною інфраструктурою, яка складається з: 

 гуртожитків для студентів; 
 рекреаційних зон у навчальних та лабораторних корпусах; 
 спортивних споруд; 
 пунктів громадського харчування. 

Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та 
підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних 
опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу, 
проведення щорічного аналізу відповідними структурами. За результатами 
аналізу рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та підтримки 
здобувачів вищої освіти в Академії здійснюються заходи з розширення та 
оновлення матеріально-технічної бази. 

 
 

4.8. Інформаційний менеджмент 
 

Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 
 
Заклади повинні забезпечити збір, аналіз і використання відповідної інформації для 
ефективного управління своїми програмами та іншою 
діяльністю. 

 
 
Надійні дані є вкрай важливими для інформованого та обґрунтованого 

прийняття рішень та аналізу поточної ситуації – що працює добре, а що 
потребує уваги. Ефективні процеси збору та аналізу інформації про освітні 
програми та іншу діяльність підтримують систему внутрішнього забезпечення 
якості.    

В Академії створено комплексну систему інформаційного 
забезпечення, яка ґрунтується на таких програмних рішеннях, як АСУ ВНЗ, MS 
Office 365, Moodle. Ця комплексна система дозволяє: 

 формувати та аналізувати контингент здобувачів вищої освіти; 
 організовувати освітній процес (складати розклад занять згідно з 

затвердженими навчальними планами); 
 формувати  навчальне навантаження науково-педагогічних працівників; 
 проводити моніторинг та аналіз успішності студентів; 
 контролювати та аналізувати кадрове забезпечення освітньої та наукової 

діяльності; 
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 аналізувати ресурсне забезпечення освітнього процесу та науково-
дослідної роботи; 

  організувати комунікацію співробітників та студентів Академії; 
 створювати ресурси для інформаційної підтримки студентів. 

 
 

4.9. Забезпечення публічності інформації  
 

Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 

Заклади повинні публікувати зрозумілу, точну, об`єктивну, своєчасну та 
легкодоступну інформацію про свою діяльність, включаючи програми. 

 
 

Інформація про діяльність закладів освіти корисна як для майбутніх, так і 
для теперішніх студентів, випускників, інших стейкхолдерів та громадськості.  

Публічність інформації про діяльність Академії забезпечується згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі 
питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів». 

На офіційному веб-сайті Академії розміщуються: 
 Статут Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури; 
 Положення про організацію освітнього процесу; 
 Положення про Вчену раду, Наглядову раду, а також положення 

про структурні підрозділи Академії; 
 Рішення Вченої ради; 
 Стратегія розвитку Академії; 
 Положення про приймальну комісію; 
 Колективний договір; 
 Положення про первинну профспілкову організацію студентів; 
 Правила внутрішнього розпорядку для працівників і студентів; 
 Загальні аналітичні матеріали про діяльність Академії (звіти 

ректора, річні звіти з різних напрямів діяльності); 
 Положення про академічну мобільність студентів; 
 Розклад навчальних занять; 
 Положення про науково-технічну раду; 
 Положення про проведення держбюджетних науково-дослідних 

робіт; 
 Норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, 

наукової, організаційної та виховної роботи науково-педагогічних 
працівників; 

 Положення про організацію дистанційного навчання; 
 Положення про комітет з конкурсних торгів; 
 Положення про планово-фінансовий відділ; 
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 Положення про аспірантуру та докторантуру; 
 Положення про науково-дослідну частину; 
 Положення Про студентське самоврядування; 
 Інформація з кадрових питань: склад керівних органів Академії, 

перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на 
конкурсних засадах, штатний розпис на 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 роботи, звітування й оцінювання 
науково-педагогічних працівників; 

 Відомості про аспірантуру та докторантуру; 
 Інформація для вступників: 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 
самоврядування, участь студентів у конкурсах і олімпіадах, 
організацію студентського дозвілля, зразки документів; 

 Інформація про наукову діяльність Академії: напрями наукової 
діяльності і наукові проекти; конференції, семінари, конкурси та 
виставки, що проводяться в Академіїі; наукові видання, 
спеціалізовані вчені ради; діяльність Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених. 

 Інформація щодо фінансової діяльності Академії: кошторис 
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 процедур; 

 Інформація про участь Академії в національних і міжнародних 
рейтингах вищих навчальних закладів; 

 Результати щорічного оцінювання (рейтинги) здобувачів вищої 
освіти, науково- педагогічних і наукових працівників. 

Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Академії та 
факультетів, систематично оновлюється. 

 
 

4.10. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату 

 
Закон України «Про вищу освіту»: 
 
Заклади повинні забезпечити функціонування ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників і здобувачів вищої 
освіти 
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Заходи із запобігання і виявлення плагіату здійснюються у відповідності 
до «Положення про порядок перевірки текстових документів студентів та 
співробітників ДонНАБА (індивідуальних завдань студентів, бакалаврських та 
магістерських робіт, наукових публікацій, навчально-методичних видань) на 
наявність плагіату».  

Дане положення визначає порядок проведення перевірки текстових 
документів, які готуються студентами та співробітниками Академії, на 
наявність плагіату з метою розвитку системи контролю якості освітнього 
процесу та виконання науково-дослідних робіт. 

Рекомендовані показники оригінальності навчальних робіт: 
 понад 80% – текст вважається оригінальним; 
 від 60% до 80% – оригінальність задовільна, слід пересвідчитись у 

наявності посилань для цитованих фрагментів; 
 від 40% до 60% – матеріал може бути прийнятим до розгляду. Необхідно 

перевірити на наявність посилань на першоджерела для цитованих 
фрагментів. Відповідальна особа (викладач, який приймає завдання, 
відповідальна особа на кафедрі) приймає рішення про необхідність його 
доопрацювання; 

 менше 40% – матеріал до розгляду не приймається. 
 Перевірка індивідуальних завдань, дипломних, магістерських робіт, 

наукових публікацій, інших наукових робіт студентів; наукових публікацій, 
навчально-методичних видань (підручників, посібників, рекомендацій, вказівок 
та інших документів), які готуються співробітниками, здійснюється самостійно 
авторами з підготовкою звіту за встановленою формою. 

Студенти при здачі індивідуальних завдань, дипломних, магістерських 
робіт, наукових публікацій, інших наукових робіт студентів подають на 
кафедри (викладачу, який приймає завдання у рамках поточного або 
підсумкового контролю; керівнику дипломної, магістерської роботи) разом із 
роботою її електронну версію і звіт про самоперевірку на плагіат за допомогою 
комп`ютерної програми «Антиплагіат» із зазначенням автора, назви роботи і 
викладача (наукового керівника). Науковий керівник (викладач, який приймає 
завдання у рамках поточного або підсумкового контролю) передає електронну 
версію роботи і звіт про самоперевірку на плагіат на кафедру (для навчальних 
робіт – особі, відповідальній за методичне забезпечення кафедри, для наукових 
робіт – особі, відповідальній за наукову роботу кафедри). 
У звіті про самоперевірку на плагіат напроти кожного пункту посилання на 
джерело запозичення і його питомої ваги автор наводить коментарі щодо 
правомірності запозичень. 

Науково-педагогічні працівники при здачі наукових публікацій, 
навчальної літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання 
подають на кафедру (навчально-методичні видання – особі, відповідальній за 
методичне забезпечення кафедри, наукові видання – особі, відповідальній за 
наукову роботу кафедри) разом із роботою її електронну версію і звіт про 
самоперевірку на плагіат за допомогою комп`ютерних програм «Антиплагіат» 
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із зазначенням автора, назви роботи і рецензента. 
У звіті про самоперевірку на плагіат напроти кожного пункту посилання на 
джерело запозичення і його питомої ваги автор наводить коментарі щодо 
правомірності запозичень. 

 
 

4.11. Циклічне зовнішнє забезпечення якості 
 

Стандарт щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 
освіти (ESG): 

Заклади повинні проходити зовнішнє забезпечення якості на циклічній основі. 
 
 
 

 Зовнішнє забезпечення якості у його різноманітних формах може 
підтверджувати ефективність внутрішнього забезпечення якості закладу, діяти 
як каталізатор для вдосконалення та пропонувати нові перспективи закладу.  
 Забезпечення якості – це безперервний процес, який не завершується 
зовнішнім відгуком або звітом чи подальшими діями самого закладу. Таким 
чином, заклади гарантують, що прогрес, досягнутий після попередньої фази 
зовнішнього забезпечення якості, враховано при підготовці до наступної. 

Зовнішній систематичний контроль якості освітньої діяльності Академії та 
якості вищої освіти забезпечується за рахунок дотримання стандартів вищої 
освіти, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та акредитаційних 
вимог проведення освітньої діяльності. Крім того, Академія бере участь в 
національних та міжнародних рейтингах університетів, вивчає відгуки 
партнерів та роботодавців.  

 

 
5. Організаційні рівні системи внутрішнього забезпечення якості 

 
 

Організація внутрішнього забезпечення якості в Аккадемії здійснюється 

на таких рівнях: перший – здобувачі вищої освіти; другий – кафедра (гаранти 

освітніх програм, викладачі, куратори академічних груп); третій – факультет 

(декан, заступники деканів, вчена та методична ради факультетів); четвертий 

рівень – ректорат, відділ забезпечення якості вищої освіти, вчена рада Академії 

(постійно діюча комісія із забезпечення якості вищої освіти); п’ятий – 

Наглядова рада Академії (Додаток Б). 

На першому рівні організації системи внутрішнього забезпечення 

якості Психологічною службою Академії здійснюються соціологічні 

опитування здобувачів вищої освіти щодо: 
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 якості проведення навчальних занять (лекційних, практичних, 

лабораторних, семінарських); 

 якості функціонування освітнього середовища, діяльності окремих 

структурних підрозділів, що супроводжують освітній процес. 

 Другий рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості 

здійснюється викладачами кафедри, за безпосереднього керівництва гаранта 

освітньої програми та завідувача кафедрою, за такими напрямами: 

 контроль виконання вимог та встановлених нормативів щодо якісної 

організації освітньої діяльності; 

 моніторинг поточних, проміжних результатів навчання здобувачів 

вищої освіти; 

 встановлення та оцінювання рівня досягнення складових професійної 

компетентності здобувачів вищої освіти, досягнутих на певному етапі їх 

навчання (семестр, рівень вищої освіти – бакалаврський, магістерський, 

освітньо-науковий); 

 запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних 

роботах здобувачів вищої освіти. 

Третій рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти реалізується на факультеті під безпосереднім керівництвом декана 

і полягає у: 

 плануванні якості вищої освіти за спеціальностями, контролі рівня її 

досягнення за освітніми програмами на усіх рівнях вищої освіти; 

 управлінні якістю (методи та види діяльності оперативного 

характеру, що використовуються для виконання вимог до вищої освіти та 

встановлених нормативів); 

 періодичній організації за участі учасників освітнього процесу 

(здобувачі, гаранти освітніх програм, професорсько-викладацький склад, 

роботодавці та інші зацікавлені сторони) моніторингу освітніх програм, 

навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін на предмет їх 

відповідності нагальним вимогам ринку праці, потребам здобувачів вищої 

освіти; 

 внутрішній перевірці якості (організації оцінювання залишкових 

знань студентів з окремих дисциплін); 

 контролі підготовки та проходження процедур зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти (ліцензування спеціальностей та 

акредитація освітніх програм). 

 На четвертому рівні системи внутрішнього забезпечення якості 

ректоратом, структурними підрозділами Академії, відділом забезпечення 

якості вищої освіти, вченою радою Академії (постійно діючою комісією із 
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забезпечення якості вищої освіти) здійснюються процедури і заходи, які 

підтверджують, що усі вимоги до якості вищої освіти будуть виконані: 

 планування якості вищої освіти (діяльність, націлена на 

формування стратегії, політики, цілей та вимог до якості вищої освіти); 

 нормативно-правова підтримка процедур внутрішнього 

забезпечення якості в Академії; 

 моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; 

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

і педагогічних працівників Академії та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті; 

 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньою програмою; 

 забезпечення функціонування та постійного удосконалення 

інформаційної системи Академії для ефективного управління освітнім 

процесом; 

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

 забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників Академії та 

здобувачів вищої освіти; 

 внутрішній перевірці якості (організації оцінювання залишкових 

знань студентів з окремих дисциплін); 

 встановлення оперативного зворотного зв’язку з випускниками 

Академії та ринком праці (роботодавцями); 

 моніторинг іміджу Академії в м. Краматорську та 

Донбаському регіоні тощо. 

 На п’ятому рівні системи внутрішнього забезпечення якості 

діяльність Наглядової, вченої рад Академії, відділу забезпечення якості 

вищої освіти націлена на постійне покращення здатності Академії 

виконувати вимоги усіх зацікавлених сторін до якості вищої освіти на основі 

результатів вивчення задоволеності якістю вищої освіти випускників 

Академії та роботодавців.\ 
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6. Стратегічні завдання 
 
   Стратегічними завданнями Академії щодо політики забезпечення 
якості є: 

 вдосконалення існуючих принципів і процедур забезпечення якості 
освіти освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

 сертифікація системи управління якістю Академії за міжнародним 
стандартом ISO 9001:2008; 

 створення позитивного іміджу Академії серед абітурієнтів, студентів, 
викладачів, роботодавців та інших стейкхолдерів; 

 покращення позицій Академії у вітчизняних та закордонних 
рейтингах університетів. 
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Додаток А 

Взаємозв’язок завдань зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності і внутрішнього забезпечення якості Академії 
 

Зовнішнє забезпечення 
якості 

Внутрішнє забезпечення якості 

Ліцензування освітньої 
діяльності 

 оновлення структури спеціальностей та 
спеціалізацій; 
 розроблення освітніх програм з 
урахуванням вимог стейкхолдерів (студентів, 
випускників вищої школи, роботодавців 
тощо); 
 розроблення нормативно-методичного 
забезпечення якості освітньої діяльності 

Акредитація освітніх 
програм 
Державне інспектування 

 моніторинг та періодичний перегляд 
освітніх програм; 
 контроль виконання ліцензійних умов 
щодо провадження освітньої діяльності: 
 кадрових; 
 технологічних: 
          інформаційне забезпечення; 
          матеріально-технічне забезпечення; 
          навчально-методичне забезпечення; 
 організаційних: 
 моніторинг провадження освітньої 
діяльності 

Незалежне оцінювання 
результатів навчання 
здобувачів вищої освіти 

 забезпечення прозорості результатів 
діяльності Академії (адміністративної, 
освітньої, наукової, фінансової тощо); 
 встановлення зовнішніх зв’язків зі 
стейкхолдерами (роботодавцями, 
випускниками ВНЗ) 

Вітчизняне та зарубіжне 
рейтингування ВНЗ 
Спостереження за 
результатами провадження 
освітньої діяльності 

 моніторинг рівня сформованості 
професійної компетентності здобувачів вищої 
освіти; 
 повторне оцінювання письмових робіт 
студентів; 
 залучення зовнішніх екзаменаторів; 
 виявлення та запобігання академічного 
плагіату 
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Додаток Б 

 

Організаційна структура системи внутрішнього забезпечення якості 

в Академії 

 

 

 
 


