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Положенні про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Київському електромеханічному фаховому коледжі вживаються такі основні 

терміни: 

- якість освіти – відповідність умов освітньої діяльності та результатів 

навчання вимогам законодавства та стандартам освіти, професійним та/або 

міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам заінтересованих 

сторін і суспільства, яка забезпечується шляхом здійснення процедур 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти; 

- здобувач освіти – студент, слухач, інша особа, яка здобуває освіту за будь-

яким видом та формою здобуття освіти; 

- студентоцентроване навчання – підхід до організації освітнього процесу, 

що передбачає заохочення здобувачів освіти до ролі автономних і 

відповідальних суб’єктів освітнього процесу, створення освітнього 

середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів освіти, 

включаючи надання можливостей для формування індивідуальної 

освітньої траєкторії, побудову освітнього процесу на засадах взаємної 

поваги і партнерства здобувачів освіти та адміністрації, педагогічних 

(науково-педагогічних) та інших працівників; 

- освітньо-професійна програма – єдиний комплекс освітніх компонентів 

(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних 

заходів тощо), спрямованих на досягнення визначених результатів 

навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої та професійної 

кваліфікації; 

- освітня програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних 

дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), 

спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів 

навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та 

професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій), освітня програма 

може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не передбачати 

спеціалізації; 

- педагогічні працівники – це особи, які провадять навчальну, методичну та 

організаційну діяльність у Київському електромеханічному фаховому 

коледжі; 

- науково-педагогічні працівники – це особи, які провадять у Київському 

електромеханічному фаховому коледжі освітню, методичну, інноваційну, 

наукову (науково-технічну, інноваційну) та організаційну діяльність, 

пов’язану з наданням освітніх послуг у сфері вищої освіти; посади 

науково-педагогічних працівників можуть обіймати працівники, які 

провадять наукову діяльність та не менше 60 відсотків ставки заробітної 

плати виконують зі студентами, які здобувають ступені вищої освіти; до 

моменту врегулювання питань тарифікації науково-педагогічних 

працівників, уведення посад науково-педагогічних працівників до штатних 

розписів закладів фахової передвищої освіти законодавством функції таких 

працівників виконують педагогічні працівники з науковим ступенем; 
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- відділення - це структурний підрозділ, що об’єднує навчальні групи з 

однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 150 

здобувачів фахової передвищої та вищої освіти за денною та/або дуальною 

формою здобуття освіти, допускається створення відділення, що об’єднує 

навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не 

менше 200 здобувачів фахової передвищої та вищої освіти за заочною 

формою здобуття освіти; 

- циклова комісія - це структурний підрозділ, що провадить освітню, 

методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою 

спеціальностей однієї або споріднених галузей, може проводити 

дослідницьку та/або спортивну діяльність за певною дисципліною (групою 

дисциплін), циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не 

менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких 

Київський електромеханічний фаховий коледж є основним місцем роботи. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Київському електромеханічному фаховому коледжі (далі – Положення) 

визначає мету, зміст, завдання, організаційну і функціональну структуру 

внутрішньої системи контролю за якістю освіти, процедуру та принципи його 

проведення і розроблене відповідно до вимог Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII  (стаття 17. Система 

забезпечення якості фахової передвищої освіти), Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 № 1556 VII (стаття 16. Система за безпечення якості 

вищої освіти) та та ґрунтується на основних засадах постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.08.2001 № 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 Кабінету Міністрів України від 31.10.2011 

№ 1124, від 15.08.2012 № 801, від 18.09.2013 № 692), постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 № 1178 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та наказів 

Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847 «Про затвердження 

Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти», від 

13.06.2012 № 689 «Про затвердження Державних вимог до акредитації 

напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу», Статуту, 

Положення про організацію освітнього процесу, інших внутрішніх положень 

Київського електромеханічного фахового коледжу (далі – Коледж). 

1.2. Коледж здійснює підготовку фахівців освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» до 2023 року), освітнього ступеня «бакалавр» та 

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник». 

1.3. Положення є нормативним документом Коледжу, що включає: 
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1) визначення та способи оприлюднення політики, принципів та 

процедур забезпечення якості освіти, що інтегровані до загальної системи 

управління Коледжем та узгоджені з його стратегією розвитку; 

2) визначення процедур розроблення освітньо-професійних та освітніх 

програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової 

передвищої та вищої освіти, урахування позицій заінтересованих сторін, 

узгодження з Національною рамкою кваліфікацій; 

3) принципи здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та 

періодичного перегляду освітньо-професійних та освітніх програм з метою 

гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності 

потребам здобувачів освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів 

освіти; 

4) шляхи забезпечення дотримання вимог правової визначеності, 

оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів 

Коледжу, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів освіти (прийом на 

навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, 

переведення, відрахування, атестація тощо); 

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

6) визначення та дотримання вимог щодо компетентності педагогічних 

та науково-педагогічних працівників, застосовування чесних і прозорих 

правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 

персоналу; 

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів освіти за кожною освітньо-професійною та освітньою програмою; 

8) способи забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної 

інформації для ефективного управління освітньо-професійними та освітніми 

програмами та іншою діяльністю Коледжу; 

9) шляхи забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, 

своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність Коледжу та всі 

освітньо-професійні та освітні програми, умови і процедури присвоєння 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до 2023 року), ступеня 

бакалавра та кваліфікацій; 

10) умови забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками та здобувачами освіти Коледжу, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, 

притягнення порушників до академічної відповідальності; 

11) інформацію про періодичне проходження процедури зовнішнього 

забезпечення якості освіти; 

12) інформацію про залучення здобувачів освіти та роботодавців як 

повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 
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13) засади забезпечення дотримання здобувач освітиоорієнтованого 

навчання в освітньому процесі; 

14) алгоритми здійснення інших процедур і заходів, визначених 

законодавством, установчими документами Коледжу. 

1.3. Контроль забезпечення якості освіти спрямований на систематичне 

отримання і обробку даних про результати освітньої діяльності, дозволяє 

своєчасно приймати обґрунтовані рішення для забезпечення реалізації 

політики розвитку Коледжу, досягнення запланованих цілей щодо 

забезпечення якості освіти, зокрема:  

- відповідності європейським та національним стандартам якості освіти;  

- автономії Коледжу, який несе відповідальність за забезпечення якості 

освіти;  

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх етапах 

освітнього процесу;  

- компетентнісного підходу, який передбачає перехід від процесної до 

результатної парадигми навчання;  

- студентоцентрованого підходу до навчання й викладання із застосуванням 

гнучких навчальних траєкторій та визнанням компетентностей, набутих поза 

формальними освітніми програмами;  

- здійснення моніторингу якості освітньої діяльності;  

- інтегративності (зв’язку освіти з науковими дослідженнями та інноваціями);  

- постійного підвищення якості освітньої діяльності;  

- залучення здобувачів освіти, роботодавців та інших зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів) до процесу забезпечення якості освіти в Коледжі;  

- відкритості та прозорості на усіх етапах забезпечення якості освіти;  

- комунікаційної підтримки, яка забезпечить зміну інформаційно-

роз’яснювальної роботи на двосторонню комунікацію.  

1.4. Система внутрішнього забезпечення якості освіти охоплює всі 

процедури, що здійснює Коледж щодо безперервного вдосконалення якості 

освітнього середовища, в якому якість освітньо-професійних та освітніх 

програм, навчання і викладання, результатів і кваліфікацій, навчальні 

можливості та ресурсне забезпечення відповідають затвердженим 

стандартам, потребам стейкхолдерів, а також вимогам органів, що 

здійснюють зовнішнє забезпечення якості.  

1.5. Метою внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Коледжі є 

досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів освіти шляхом 

забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам державних освітніх 

стандартів та потребам зацікавлених сторін.  

1.6. Основні принципи внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Коледжі:  

- відповідальності – Коледж несе первинну відповідальність за якість освіти, 

яку надає;  



8 
 

- відповідності – забезпечення якості спрямоване на відповідність 

європейським та національним стандартам освітньої діяльності та якості 

освіти;  

- адекватності – забезпечення якості враховує потреби та очікування 

здобувачів освіти, інших стейкхолдерів та суспільства;  

- автономності – забезпечення якості здійснюється шляхом самостійного, 

незалежного й відповідального прийняття рішень стосовно добору процедур, 

методів, засобів, інструментів для визначення стану та поліпшення якості;  

- вимірюваності – забезпечення якості ґрунтується на кваліметричній основі, 

здійсненні моніторингових процедур;  

- академічної культури – забезпечення якості сприяє розвитку культури 

якості в суб’єктах освітнього процесу;  

- відкритості – забезпечення якості супроводжується висвітленням 

інформації щодо процесів і результатів через залучення зацікавлених осіб.  

1.7. Основні процедури внутрішнього забезпечення якості освіти в 

Коледжі:  

- формалізація політики якості, стратегічних цілей, завдань постійного 

поліпшення якості;  

- створення та функціонування організаційної структури системи 

внутрішнього забезпечення якості;  

- побудова системи показників якості освітньої діяльності та якості освіти за 

пріоритетними напрямами;  

- розроблення та проведення моніторингових процедур за напрямами 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності;  

- підготовка та проведення маркетингово-моніторингових та соціально-

психологічних досліджень для визначення потреб ринку праці, вимог 

стейкхолдерів фахової передвищої та вищої освіти, якості надання освітніх 

послуг і задоволеності якістю освітньої діяльності та якістю освіти;  

- моніторинг та самооцінка якості освітньої діяльності та результатів освіти 

суб’єктами освітнього процесу на всіх рівнях управління для їх спрямованої 

самоорганізації;  

- внутрішнє рейтингове оцінювання результатів освітньої діяльності для 

стимулювання та мотивації учасників освітнього процесу (здобувачів освіти, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників) щодо постійного 

покращення якості;    

- залучення стейкхолдерів фахової передвищої та вищої освіти (здобувачів 

освіти, роботодавців, представників академічної спільноти) до прийняття 

рішень за напрямами внутрішнього забезпечення якості;  

- зовнішнє оцінювання якості діяльності Коледжу за результатами участі в 

національних та міжнародних рейтингах закладів освіти, виконання 

Ліцензійних вимог, акредитація.  

1.8. Основні напрями внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості освіти у Коледжі:  

- забезпечення розвитку Коледжу;  
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- якість освітньо-професійних та освітніх програм (розроблення, 

затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних та 

освітніх програм);  

- якість викладацького складу, підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників;  

- студентоцентроване навчання та оцінювання;  

- академічна культура (виявлення академічного плагіату та запобігання цьому 

явищу);  

- навчальні ресурси та підтримка здобувачів освіти (наявність необхідних 

ресурсів для організації освітнього процесу);   

- інформаційний менеджмент; наявність інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом;  

- публічна інформація;  

- циклічне зовнішнє забезпечення якості.  

Систему  внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у 

Коледжі представлено на рисунку 1. 

Рисунок 1 

 

 

 

 

 

 

к
ад

р
о

в
е 

 з
аб

ез
п

еч
ен

н
я
 

 
н

ав
ч

ал
ьн

о
-м

ет
о
д

и
ч
н

е 
за

б
ез

п
еч

ен
н

я
 

 
м

ат
ер

іа
л
ьн

о
-т

ех
н

іч
н

е 
за

б
ез

п
еч

ен
н

я
 

 
я
к
іс

ть
 п

р
о

в
ед

ен
н

я
 н

ав
ч

ал
ьн

и
х

 з
ан

я
ть

 

 
я
к
іс

ть
 з

н
ан

ь 
зд

о
б

у
в
ач

ів
 о

св
іт

и
 

 
за

б
ез

п
еч

ен
н

я
 м

о
б

іл
ьн

о
ст

і 
зд

о
б

у
в
ач

ів
 

о
св

іт
и

  
за

б
ез

п
еч

ен
н

я
 н

ая
в
н

о
ст

і 
ін

ф
о

р
м

ац
ій

н
и

х
 

си
ст

ем
 д

л
я
 е

ф
ек

ти
в
н

о
го

 у
п

р
ав

л
ін

н
я
 о

св
іт

н
ім

 

п
р
о

ц
ес

о
м

 

 
зд

ій
сн

ен
н

я
 м

о
н

іт
о

р
и

н
гу

 т
а 

п
ер

іо
д

и
ч
н

о
го

 

п
ер

ег
л
яд

у
 о

св
іт

н
іх

 п
р
о

гр
ам

 

 
за

б
ез

п
еч

ен
н

я
 п

у
б

л
іч

н
о

ст
і 

ін
ф

о
р

м
ац

ії
 п

р
о

 

о
св

іт
н

і 
п

р
о

гр
ам

и
, 
ст

у
п

ен
і 

в
и

щ
о

ї 
о

св
іт

и
 т

а 

к
в
ал

іф
ік

ац
ії

 

 

 

Система  внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 



10 
 

1.9. Коледж несе відповідальність за якість своїх освітніх послуг, 

спираючись на 145-літні традиції, унікальну академічну культуру, інтеграцію 

наукових досліджень та освітнього процесу, на власну місію, візію та 

цінності. 

 

 

2. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

2.1. Якість управління освітньою діяльністю у Коледжі ґрунтується на 

системі стратегічного планування, моніторингу та самооцінки, що 

реалізується на всіх рівнях управління: коледж  –  відділення – циклова 

комісія. 

2.2. Процедура забезпечення звітності, контролю та моніторингу 

показників забезпечення якості освіти у Коледжі проводиться: 

- на рівні циклових комісій – у вигляді контролю діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, контролю виконання навчальних планів і 

програм навчальних дисциплін, шляхом обговорення та прийняття рішень на 

засіданнях циклових комісій; 

- на рівні відділень – у вигляді контролю діяльності циклових комісій, 

шляхом заслуховування питань, обговорення питань та прийняття рішень на 

зсіданні ради відділення та Методичної ради Коледжу. 

- на рівні Коледжу – у вигляді контролю діяльності відділень, циклових 

комісій, шляхом заслуховування питань, обговорення прийняття та 

впровадження відповідних рішень Педагогічної ради Коледжу. 

Аналіз результатів освітньої діяльності Коледжу висвітлюється у 

протоколах засідань циклових комісій, Методичної, Науково-методичної та 

Педагогічної рад, звітах директора і оприлюднюється на сайті Коледжу. 

2.3. У Коледжі наказом директора призначається відповідальна особа за 

систему внутрішнього забезпечення якості освіти терміном на один рік.  

2.4. Контроль за станом освітнього процесу в Коледжі здійснюється у 

таких формах: 

- колективний контроль; 

- взаємоконтроль; 

- адміністративний, регульований контроль (плановий, позаплановий). 

2.5. До процесу колективної форми контролю залучаються усі структури 

управління: адміністрація, голови циклових комісій, досвідчені викладачі, 

здобувачі освіти, батьки. 

2.6. До взаємоконтролю залучаються голови циклових комісій, 

досвідчені викладачі та класні керівники академічних груп через 

наставництво, взаємовідвідування навчальних занять і виховних заходів. 

2.7. Адміністративний плановий контроль здійснюють директор, його 

заступники, керівники структурних підрозділів відповідно до плану 

внутрішнього контролю. 

Адміністративний плановий контроль включає: 
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- оглядовий контроль – це короткотерміновий контроль, який передбачає 

отримання інформації про діяльність Коледжу вцілому або його структурних 

підрозділів; 

- персональний контроль – це вивчення системи роботи викладача, 

класного керівника академічної групи; він передбачає повне вивчення 

діяльності педагогічного працівника, рівня його наукової підготовленості 

та/або професійної майстерності, вміння володіти передовими методами 

викладання, навчальними технологіями та упровадження ним досягнень 

психолого-педагогічної науки; 

- тематичний контроль – дає змогу перевірити окремі компоненти 

поточної роботи педагогічного колективу; основні напрямки тематичного 

контролю: реалізація права на освіту, збереження контингенту здобувачів 

освіти, рівень освіченості і розвитку студентської молоді, якість освітнього 

процесу, рівень фізичного розвитку і здоров’я здобувачів освіти, рівень 

вихованості і стан виховної роботи, виконання навчальних програм, їх 

практичної частини, реалізація завдань Коледжу та управлінських рішень; 

стан викладання дисциплін (предметів).  

2.8. Методи контролю над діяльністю викладача: 

- анкетування; 

- тестування; 

- спостереження; 

- вивчення документації; 

- аналіз занять; 

- обговорення результатів навчальної діяльності здобувачів освіти тощо. 

2.9. Методи контролю за результатами навчальної діяльності: 

- спостереження;  

- усне опитування; 

- письмове опитування; 

- письмова перевірка знань (контрольна робота); 

- комбінована перевірка; 

- бесіда, анкетування, тестування. 

2.10. Внутрішній контроль може здійснюватися у вигляді планових або 

оперативних перевірок та моніторингу. 

Внутрішній контроль в вигляді планових перевірок здійснюється 

відповідно до затвердженого плану-графіка, який забезпечує періодичність та 

виключає нераціональне дублювання в організації перевірок. 

Внутрішній контроль у вигляді оперативних перевірок здійснюється з 

метою встановлення фактів порушень, перевірки інформації про порушення, 

зазначених у зверненнях здобувачів освіти та їх батьків або інших громадян 

та організацій, а також з метою врегулювання конфліктних ситуацій у 

відносинах між учасниками освітнього процесу.  

Внутрішній контроль у вигляді моніторингу передбачає збір, системний 

облік, обробку та аналіз інформації про організацію та результати освітнього 

процесу для ефективного вирішення завдань управління якістю освіти. 
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Види внутрішнього контролю: 

- поточний – безпосереднє спостереження за освітнім процесом; 

- підсумковий – вивчення результатів роботи Коледжу за місяць, 

семестр, навчальний рік. 

2.11. Рішенням адміністрації встановлюються термін та мета майбутньої 

перевірки, термін подання підсумкових матеріалів і план-завдання, який 

визначає питання конкретної перевірки та необхідність забезпечити 

достатню поінформованість і порівняння результатів контролю для 

підготовки підсумкової довідки. 

2.12. Тривалість тематичних чи комплексних перевірок не повинна 

перевищувати 15 робочих днів. 

2.13. Під час проведенні персонального контролю в екстрених випадках 

директор, його заступники, методисти можуть відвідувати заняття викладачів 

Коледжу без попередження. Екстреним випадком вважається письмова 

скарга на порушення прав здобувача освіти, законодавства про освіту тощо. 

При проведенні інших оперативних перевірок педагогічний або науково-

педагогічний працівник попереджається до початку заняття. 

2.14. Під час здійснення контрольних заходів уповноважені особи мають 

право запитувати необхідну інформацію, вивчати документацію, що 

стосується предмету внутрішнього контролю. 

2.15. При виявленні в ході внутрішнього контролю порушень 

законодавства про них повідомляється директору Коледжу. 

2.16. Експертні опитування та анкетування здобувачів освіти 

проводяться лише в необхідних випадках за погодженням з практичним 

психологом та адміністрацією Коледжу;  

2.17. Підстави для проведення контролю: 

- плановість контролю; 

- перевірка стану справ для підготовки управлінських рішень; 

- заява педагогічного працівника на атестацію; 

- звертання фізичних та юридичних осіб з приводу порушень у галузі 

освіти. 

2.18. Директор Коледжу, заступники директора, завідувачі відділень, 

методисти, відповідальна особа за систему внутрішнього забезпечення якості 

або експерти мають право здійснювати внутрішній контроль з метою 

перевірки: 

- дотримання законодавства України в галузі освіти; 

- здійснення державної політики в галузі освіти; 

- використання методичного забезпечення в освітньому процесі; 

- реалізації освітньо-професійних та освітніх програм і навчальних 

планів, дотримання затвердженого графіку освітнього процесу; 

- дотримання Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку та 

інших локальних актів Коледжу; 

- дотримання порядку проведення підсумкової атестації здобувачів 

освіти і поточного контролю успішності; 
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- інших питань в рамках компетенції. 

2.19. Під час оцінювання роботи викладача в ході внутрішнього 

контролю враховуються: 

- виконання програм у повному обсязі (вивчення навчального матеріалу, 

проведення практичних робіт, контрольних робіт тощо); 

- рівень знань, умінь, навичок та рівень розвитку здобувачів освіти; 

- ступінь самостійності здобувачів освіти; 

- володіння здобувачами освіти загальними навчальними навичками, 

інтелектуальними вміннями;  

- диференційований підхід до здобувачів освіти у процесі навчання; 

- спільна діяльність викладача і здобувачів освіти;  

- наявність позитивного емоційного мікроклімату;  

- вміння відбирати зміст навчального матеріалу (підбір додаткової 

літератури, інформації, ілюстрацій та іншого матеріалу, спрямованого на 

засвоєння здобувачами освіти системи знань);  

- здатність до аналізу педагогічних ситуацій, рефлексії, самостійного 

контролю за результатами педагогічної діяльності; 

- вміння коригувати свою діяльність; 

- вміння узагальнювати свій досвід; 

- вміння складати і реалізовувати план свого розвитку. 

2.20. Результати внутрішнього контролю оформляються у вигляді 

аналітичної довідки, довідки про результати внутрішнього контролю, 

доповіді про стан справи, що перевіряється, або в іншій формі, встановленій 

в Коледжі. 

Підсумковий матеріал повинен містити констатацію фактів, висновки і, 

при необхідності, пропозиції. Інформація про результати доводиться до 

працівників Коледжу протягом семи днів з моменту завершення перевірки. 

Педагогічні, наково-педагогічні працівники після ознайомлення з 

результатами внутрішнього контролю повинні поставити підпис під 

підсумковим матеріалом, що засвідчує те, що вони повідомлені про 

результати внутрішнього контролю. 

При цьому вони мають право зробити запис у підсумковому матеріалі 

про незгоду з результатами контролю вцілому або за окремими фактами і 

висновками і звернутися до профкому Коледжу або органів управління 

Коледжем. 

За підсумками внутрішнього контролю в залежності від його форми, 

цілей і завдань, а також з урахуванням реального стану справ: 

- проводяться засідання Педагогічної, Методичної, Науково-методичної 

рад, робочі наради; 

- зроблені зауваження та пропозиції фіксуються в документації згідно з 

номенклатурою справ Коледжу; 

- результати внутрішнього контролю можуть враховуватися при 

проведенні атестації педагогічних, науково-педагогічних працівників. 
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2.21. Директор Коледжу за результатами внутрішнього контролю 

приймає такі рішення: 

- про видання відповідного наказу; 

- про проведення повторного контролю із залученням певних фахівців 

(експертів); 

- про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб; 

- про заохочення працівників; 

- інші рішення в межах своєї компетенції. 

2.22. Тематичний контроль проводиться з окремих проблем діяльності 

Коледжу. 

Зміст тематичного контролю може включати питання індивідуалізації, 

диференціації, корекції навчання, усунення перевантаження здобувачів 

освіти, рівня сформованості загальних навчальних умінь і навичок, 

активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти та інші питання. 

Тематичний контроль спрямований не тільки на вивчення фактичного 

стану справ щодо конкретного питання, а й на впровадження в існуючу 

практику технології розвивального навчання, нових форм і методів роботи. 

У ході тематичного контролю: 

- проводяться тематичні дослідження (анкетування, тестування); 

- здійснюється аналіз практичної діяльності викладача, класного 

керівника, керівника гуртка, здобувачів освіти, відвідування занять, 

позакласних заходів, занять гуртків, секцій; проводиться аналіз документації. 

Результати тематичного контролю оформляються у вигляді висновку або 

довідки. 

Колектив знайомиться з результатами тематичного контролю на 

засіданнях Педагогічної, Методичної, Науково-методичної, Адміністративної 

рад, нарадах, що проводять заступники директора. 

За результатами тематичного контролю вживаються заходи, спрямовані 

на вдосконалення освітнього процесу та підвищення якості знань, рівня 

вихованості та розвитку здобувачів освіти. 

2.23. Узагальнюючий контроль може здійснюватись в конкретній групі, 

або на певному курсі чи спеціальності. 

Узагальнюючий контроль спрямований на одержання інформації про 

стан освітнього процесу в тій чи іншій групі, на спеціальності, курсі. 

У ході узагальнюючого контролю керівник вивчає весь комплекс 

навчально-виховної роботи в окремій групі або групах: 

- діяльність всіх викладачів; 

- прищеплення інтересу до знань; 

- співпраця викладача та здобувачів освіти; 

- соціально-психологічний клімат у колективі. 

Групи для проведення узагальнюючого контролю визначаються за 

результатами проблемно-орієнтованого аналізу за підсумками навчального 

року або семестру. 
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Тривалість узагальнюючого контролю визначається необхідною 

глибиною вивчення стану справ у відповідності з виявленими проблемами. 

За результатами узагальнюючого контролю проводяться наради, класні 

години, семінари класних керівників, батьківські збори. 

2.24. Комплексний контроль проводиться з метою отримання повної 

інформації про стан освітнього процесу в Коледжі вцілому або з конкретної 

проблеми. 

Для проведення комплексного контролю створюється група під 

керівництвом одного з членів адміністрації, що складається з членів 

адміністрації освітньої установи, голів циклових комісій, методистів, 

викладачів Коледжу. Для роботи в складі даної групи адміністрація може 

залучати викладачів інших закладів освіти, відповідальних працівників 

Міністерства освіти і науки України, представників роботодавців. 

Члени групи повинні чітко визначити цілі, завдання, розробити план 

перевірки, розподілити обов’язки між собою. 

За результатами комплексної перевірки готується довідка і проводиться 

засідання Педагогічної ради. 

 

 

 

3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, НАВЧАЛЬНИХ 

КУРСІВ, ОСВІТНІХ ТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ 

 

3.1.  В Коледжі функціонують механізми взаємодії, розподіл 

відповідальності з метою моніторингу, перегляду i вдосконалення освітнього 

процесу, навчальних курсів, освітніх та освітньо-професійних програм. 

3.2. Відповідальна особа за забезпечення якості освіти Коледжу у 

співпраці з цикловими комісіями, відділеннями та студентським 

самоврядуванням здійснює регулярний моніторинг якості викладання, 

навчальних курсів, освітніх та освітньо-професійних програм через 

опитування здобувачів освіти. Це опитування організовується після 

завершення кожного навчального семестру i перед початком cecії. 
3.3. Питання, пов’язані з якістю викладання i навчання відносяться до 

компетенції циклових комісій. У разі виявлення під час студентських 

опитувань чи за результатами сесій позитивних викладацьких практик 
(досвіду) чи недоліків, позитивних чи негативних свідчень стосовно 

успішності здобувачів освіти, ці питання включаються до порядку денного 
засідань циклових комісій не рідше одного разу на семестр. На такі 

засідання запрошуються зацікавлені здобувач освітии. 

3.4. Питання, пов’язані з переглядом (оновленням, вдосконаленням, 

створенням нових) навчальних курсів, освітніх та освітньо-професійних 

програм розглядаються спочатку на засіданнях циклових комісій 

(щонайменше один раз на рік), рад відділень, Методичної, Науково-

методичної та Педагогічної рад Коледжу. На такі засідання циклових комісій 

запрошуються зацікавлені здобувач освітии, випускники i роботодавці.  
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3.5. Циклові комісії можуть ініціювати такі розгляди за потреби: з 

власної ініціативи або внаслідок результатів студентських опитувань, а 

також зовнішніх стейкхолдерів. 

3.6. Розроблення освітніх програм для кожного освітнього ступеня та 

спеціальності здійснюється проєктними групами, до складу яких входять 

провідні науково-педагогічні та педагогічні працівники із залученням 

представників ринку праці, студентського самоврядування. Склад проєктної 

групи затверджується наказом директора Коледжу.  

Розроблення освітніх програм (освітньо-професійних програм) 

передбачає наступні кроки:  

- перевірка відповідності основним умовам (суспільна потреба, 

консультації із зацікавленими сторонами, цікавість програми з точки зору 

академічного погляду, тощо);  

- визначення профілю освітньої програми;  

- опис мети програми та кінцевих результатів навчання;  

- визначення загальних і фахових компетентностей;  

- розроблення навчального плану;  

- розроблення модулів і вибір методів викладання;  

- визначення підходів до навчання та методів оцінювання;  

- розроблення системи оцінювання якості освітньої програми з метою її 

удосконалення.  

Освітньо-професійні програми підготовки молодших спеціалістів, 

фахових молодших бакалаврів, освітні програми підготовки бакалаврів, 

затверджуються рішенням Педагогічної ради коледжу за результатами 

розгляду вводяться в дію наказом директора. 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх, освітньо-професійних 

програм щодо якості їх структури та змісту проводиться випускаючими 

цикловими комісіями. Періодичний перегляд освітніх програм на 

відповідність вимогам ліцензійних умов та державних стандартів 

проводиться методистом та заступником директора з навчальної роботи 

Коледжу не рідше одного разу на три роки. 

У відповідності до освітніх, освітньо-професійних програм 

розробляються навчальні та робочі плани, робочі програми навчальних 

дисциплін. 

Показниками якості освітніх програм є: відповідність вимогам до 

структури та змісту; конкурсний набір на відповідну освітню, освітньо-

професійну програму; якість результатів навчання здобувачів освіти; 

працевлаштування випускників, експертні оцінки роботодавців. 

Публічність інформації про освітні, освітньо-професійні програми, 

навчальні плани, забезпечується шляхом ознайомлення та консультації 

здобувачів освіти з особливостями освітніх програм та навчальних планів, 

розміщених у вільному доступі на сайті Коледжу. 

3.7. Відділення, Педагогічна рада, методисти, заступник директора з 

навчальної роботи в разі потреби можуть ініціювати перегляд, внесення змін 
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i доповнень до документів, що забезпечують освітній процес. 

3.8. Ради відділень, спираючись на рішення своїх випускових циклових 

комісій, несуть відповідальність за підтримання зворотнього зв’язку та 

реакцію на результати  студентських опитувань. 

3.9. Під час засідань Державних екзаменаційних комісій циклові комісії 

залучають до їх складу зовнішніх стейкхолдерів (працедавців, серед яких 

можуть бути успішні випускники). 

3.10. Забезпечення якості освіти Коледжу функціонально спирається на 
принципи децентралізації, автономії та ініціативності всіх підрозділів, 

викладачів i співробітників. Особливе значення має автономія викладача в 
організації викладання навчальних курсів, визначенні принципів роботи 

академічної групи, термінів поточного контролю та умов оцінювання. 

3.11.  Вибіркові компоненти освітньо-професійних та освітніх програм 

можуть ініціюватися викладачами, цикловими комісіями і відділеннями. 

Презентація цих курсів для здобувачів освіти Коледжу відбувається у травні 

кожного року. Кількість кредитів вибіркової частини не може бути меншою, 

ніж це передбачено законодавством. 

3.12.  Методисти та голови циклових комісій здійснюють регулярний 

аналіз робочих програм дисциплін та навчально-методичних матеріалів. 

3.13.  Педагогічна рада Коледжу не менше одного разу на рік проводить 

засідання, до порядку денного яких включаються питання забезпечення 

якості освіти. 

 

4. ЯКІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

4.1. Якість викладацького складу в Коледжі регулюється прозорими 

процедурами відбору, призначення та звільнення з посади, кваліфікаційними 

вимогами та вимогами до професійної компетентності, системою підвищення 

кваліфікації.  

4.2. Прийняття на роботу педагогічний та науково-педагогічних 

працівників здійснюється за відкритими й прозорими процедурами на 

конкурсній основі до заміщення посад за формою контракту, у якому 

передбачені права та обов’язки педагогічного, науково-педагогічного 

працівника з визначенням вимог до якості виконання посадових обовязків, 

якості викладання, забезпечення навчальними ресурсами, неперервності 

професійного розвитку; оплата праці та соціально-побутове забезпечення, 

обов’язки викладача Коледжу; умови змін та розірвання контракту.  

4.3. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» та Законом України 

«Про фахову передвищу освіту» всі питання прийняття та звільнення з 

роботи працівників, а також усі інші питання, що витікають з трудових 

відносин, вирішує директор Коледжу відповідно до трудового законодавства. 

4.4. Педагогічні та науково-педагогічні працівники Коледжу повинні:  
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- мати достатній рівень професіоналізму; 

- володіти різними формами і методами педагогічної діяльності; 

- забезпечувати стандарти навчання і виховання; 

- володіти комп’ютерними технологіями; 

- підвищувати кваліфікацію; 

- мати власні методичні розробки; 

- проходити атестацію відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників.  

4.5. Процедури та механізми підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників Коледжу регламентуються Порядком 

підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників.  

4.6. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право 

самостійно обирати види та форми проходження підвищення кваліфікації. 

Основними видами підвищення кваліфікації є: 

-  навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; 

- стажування (тобто навчання на робочому місці після або одночасно з 

теоретичною підготовкою для оволодіння практичними навичками). 

- участь у програмах академічної мобільності; 

- самоосвіта (інформальна освіта); 

- здобуття наукового ступеня (доктора філософії чи доктора наук). 

4.7. Безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-

педагогічних працівників забезпечується системою науково-методичних 

заходів різного рівня:  

- вузькоспеціалізовані семінари з актуальних питань науки за галуззю 

знань (за планами циклових комісій);  

-  методичні семінари з освітніх інновацій, актуальних питань якості 

навчання, викладання, оцінювання результатів навчання;  

-  школа викладчів з малим педагогічним стажем;  

- круглі столи, зустрічі, майстер-класи з актуальних питань розвитку 

освітнього середовища Коледжу із залученням провідних науковців і 

практиків, здобувачів освіти, роботодавців, представників громадськості;  

-  спільна робота з професійними освітніми асоціаціями різного рівня, 

спеціалізованими освітніми центрами, громадськими освітніми 

організаціями.  

4.8. Якість освітньої діяльності науково-педагогічних та педагогічних 

працівників визначається за результатами рейтингового оцінювання 

відповідно до Положення про рейтингову оцінку діяльності педагогічних 

працівників.  

Положенням передбачено процедури збору інформації та методику 

формування рейтингу за показниками, які згруповані за основними 

напрямами освітньої діяльності:  

- навчально-методична робота;  

- науково-методична робота;  
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- наукова робота, робота з обдарованими здобувач освітиами;  

- підвищення професійної компетентності;  

- позааудиторна, громадська та виховна робота.  

Під час обчислення рейтингової оцінки враховуються:  

- обсяг і якість виконаних викладачем усіх видів робіт;  

- професійна компетентність, педагогічна майстерність;  

- результати анкетування здобувачів освіти.  

4.9. Показниками якості викладацького складу Коледжу є: результати 

рейтингу науково-педагогічної та педагогічної діяльності викладачів за 

методикою Коледжу, рейтингове оцінювання відповідної складової за 

національними та міжнародними рейтингами, визнання індивідуальних і 

колективних результатів професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників здобувач освітиами, академічною спільнотою, роботодавцями, 

органами державного управління, представниками громадськості.  

 

5. СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ, 

ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

5.1. Студентоцентроване навчання й викладання у Коледжі спрямоване 

на розробку та реалізацію освітніх та освітньо-професійних програм, що 

зосереджуються на результатах навчання, ураховують особливості 

пріоритетів особи, яка навчається, ґрунтуються на реалістичності 

запланованого навчального навантаження, яке узгоджується зі всіма 

стейкхолдерами освітнього процесу.  

5.2. Студентоцентрована модель у Коледжі базується на ключових 

аспектах освітнього процесу:  

- врахування потреб здобувачів освіти;  

- автономність особистості здобувач освітиа, з одночасним відповідним 

супроводом і підтримкою з боку викладача;  

- гнучкі навчальні траєкторії;  

- систематичний моніторинг якості освітніх послуг.  

Важливим механізмом впровадження у Коледжі здобувач 

освітиоцентрованого навчання є збільшення можливостей для вибору 

освітніх та освітньо-професійних програм та формування індивідуальних 

навчальних планів, забезпечення адекватних і легкодоступних навчальних 

ресурсів і підтримки здобувачів освіти.  

5.3. Оцінювання є одним із найважливіших елементів у системі 

внутрішнього забезпечення якості освіти та має на меті:  

- підтримку у забезпеченні здобувач освітиу можливості досягнення бажаних 

результатів навчання;  

- кількісну оцінку ступеня досягнення здобувач освітиами бажаних 

результатів навчання;  

- розвиток у здобувачів освіти уміння самооцінювання для забезпечення їх 

ефективного подальшого навчання.  
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5.4. Ефективність системи оцінювання у Коледжі забезпечується через 

обов’язкове врахування наступних чинників:  

- оцінювання використовується для виявлення того, що є найпродуктивнішим 

для здобувачів освіти у процесі навчання;  

- використання постійного зворотного зв’язку, щоб поліпшити навчання 

здобувачів освіти;  

- здобувачі освіти та викладачі є відповідальними партнерами в навчанні та 

оцінюванні;  

- здобувачі освіти введені у практику і культуру освіти через оцінювання;  

- оцінювання знаходиться в центрі розроблення освітньої, освітньо-

професійної програми;  

- оцінювання дає всеосяжне і достовірне уявлення про досягнення осіб, що 

навчаються.  

5.5. Загальні підходи до поточного та підсумкового оцінювання знань 

здобувачів визначено у Положенні про організацію освітнього процесу.  

5.6. Система контролю та оцінювання результатів навчання регулюється 

Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів 

освіти Київського електромеханічного фахового коледжу, що навчаються за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, у якому визначено: види та 

форми контролю, порядок та процедури проведення поточного, підсумкового 

контролю, державної атестації, оцінювання практики; правила формування 

індивідуальної рейтингової оцінки здобувача освіти; права та обов’язки 

здобувача освіти при організації освітнього процесу; порядок допуску до 

перескладання заліку/іспиту; порядок застосування системи оцінювання; 

облікова документація.  

5.7. Процедури перездачі та ліквідації академічних заборгованостей 

здійснюються з урахуванням особливостей верифікації знань здобувачів 

освіти:  

- проєктуються з урахуванням усіх можливих наслідків для здобувача;  

- мають чітку регламентацію випадків відсутності здобувача з різноманітних 

причин;  

- підлягають внутрішній (а за необхідності – зовнішній) експертизі;  

- передбачають зворотний зв’язок зі здобувачем (кожен здобувач має 

можливість дізнатися причини, з яких його успішність була оцінена 

відповідним рівнем оцінки).  

5.8. Після завершення підсумкового контролю кожним науково-

педагогічним та педагогічним працівником здійснюється аналіз 

співвідношення:  

- чіткого визначення результатів навчання;  

- вибору методів викладання та навчання, які найбільш сприяють досягненню 

результатів навчання;  

- оцінювання рівня досягнення здобувач освітиами реальних результатів 

навчання та їх відповідність запланованим.  
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Після кожної сесії визначаються та оприлюднюються результати 

семестрових оцінювань та рейтинги здобувачів освіти за успішністю.  

5.9. Індивідуалізація та персоналізація навчання здобувачів освіти 

забезпечується:  

- системою організації освітнього процесу з вільним вибором варіативної 

складової та формування індивідуального навчального плану;  

- персональним навчальним середовищем здобувач освітиа, розміщене у 

освітньому Е-середовищі Коледжу (http://education.kemt.kiev.ua/), яке містить 

усі елементи електронного курсу та необхідного інформаційного, методично-

інструктивного забезпечення для самостійної роботи, її самоконтролю та 

контролю.  

5.10. Висвітлення системи контролю та оцінювання, надання зворотного 

зв'язку про результати навчання здобувачів освіти організовуються шляхом:  

- розміщення на сайті Коледжу та у освітньому Е-серевищі робочих 

навчальних програм та силабусів курсів, які містять вимоги очікуваних 

результатів навчання по кожній темі, а також технологічної карти 

оцінювання результатів навчання для кожної навчальної компоненти 

освітньо-професійних та освітніх програм;  

- ведення викладачами обліку результатів навчання у журналі;  

- надання інформації здобувач освітиам про отримання ними балів за 

результатами навчання на кожному занятті.  

5.11. Моніторинг та самооцінка результатів навчання у Коледжі є 

частиною внутрішніх процедур визначення якості освітньої програми та 

проводиться з метою:  

- отримання об'єктивної інформації щодо динаміки якості результатів 

навчання здобувачів освіти;  

- спостереження за станом результатів навчання здобувачів освіти відповідно 

до освітніх та освітньо-професійних програм;  

- забезпечення керівництва, завідувачів відділень, голів та викладачів 

циклових комісій Коледжу статистичною та аналітичною інформацією про 

якість результатів навчання здобувачів освіти;  

- запровадження заходів щодо корегування якості результатів навчання 

здобувачів освіти на рівні відділення, циклової комісії, викладача, здобувача 

освіти.  

Об’єктами моніторингу є якість результатів навчання, якість 

відвідування занять здобувачами освіти на основі обліку в журналі, який 

ведеться викладачами циклових комісій, результати опитувань здобувачів 

освіти щодо об’єктивності оцінювання.  

 

5.12. Контроль за якістю практичного навчання здобувачів освіти.  

Практична підготовка є невід’ємною частиною підготовки молодших 

спеціалістів, фахових молодших бакалаврів та бакалаврів. Організація 

практичної підготовки здобувачів освіти регламентується Положенням про 
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проведення практики студентів Київського електромеханічного фахового 

коледжу. 

5.13. Метою практичної підготовки є оволодіння здобувачами освіти 

сучасними методами і формами організації праці, формування у них на 

основі отриманих знань професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час виконання виробничих завдань. 

5.14. Базами практичного навчання здобувачів освіти  є навчальні 

майстерні, полігони, де проводяться практичні заняття та різні види практик.  

5.15. Відповідальними за організацію, проведення і контроль якості 

практичного навчання здобувачів освіти у Коледжі є завідувач практики, 

завідувачі відділень, відповідні циклові комісії.  

5.16. Завідувачі відділень відповідають за:  

- своєчасне формування графіку проведення практичного навчання 

здобувачів освіти відділення та підготовку проєктів наказів щодо їх 

проведення;  

- контроль за проведенням організаційних заходів перед направленням 

здобувачів освіти на бази практичного навчання.  

5.17. Керівники практики відповідають за:  

- розробку та вдосконалення програм практик і навчально-методичних 

матеріалів практичного навчання;  

- проведення організаційних заходів перед виїздом здобувачів освіти на 

бази практичного навчання, у тому числі:  

- інструктаж про порядок проведення занять та безпеку праці під час 

перебування на базах практичного навчання;  

- надання необхідних документів (індивідуальних завдань, щоденників з 

практики, методичних вказівок тощо);  

- ознайомлення здобувачів освіти із системою звітності за результатами 

практичного навчання (оформлення щоденника, виконання індивідуального 

завдання тощо);  

- проведення зі здобувачами освіти попереднього обговорення змісту та 

результатів проведення практичного навчання;  

- подання голові циклової комісії письмового звіту за результатами 

проведеного практичного навчання із зауваженнями та пропозиціями щодо їх 

поліпшення.  

5.19. Завідувач практики відповідає за:  

- організацію і проведення практичного навчання здобувачів освіти 

згідно з вимогами освітньо-професійних програм, освітніх програм;  

- узгодження із завідувачами відділень графіків практичного навчання; 

- підготовку договорів з підприємствами-базами виробничої 

технологічної практики;  

- взаємодію із керівниками практичного навчання та затвердження звітів 

про результати практичного навчання;  

- контроль за якістю проведення практичного навчання здобувачів освіт: 

виконання програми практик у повному обсязі, своєчасне проведення 
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інструктажу з техніки безпеки на робочих місцях, використання на робочих 

місцях спеціального одягу тощо.  

- періодичне інформування директора Коледжу про якість проведення 

практичного навчання та внесення пропозицій щодо її поліпшення, 

оснащення лабораторій сучасним обладнанням, забезпечення здобувачів 

освіти обладнаними робочими місцями;  

- участь у підготовці нормативних документів, що регламентують 

практичне навчання здобувачів освіти Коледжу.  

- аналіз результатів практичного навчання;  

- розробку пропозицій щодо його покращення практичного навчання. 

5.20. Контроль за якістю самостійної роботи здобувачів освіти. Для 

забезпечення високої якості підготовки фахівців у Коледжі  самостійна 

робота здобувачів освіти організується та координується педагогічними, 

науково-педагогічними працівниками, які відповідають за викладання 

дисциплін.  

Обсяг самостійної роботи здобувачів освіти для окремої дисципліни 

визначається робочим навчальним планом підготовки фахівців за 

відповідною спеціальністю.  

Педагогічні, науково-педагогічні працівники, які відповідають за 

викладання дисциплін, мають розробити відповідне методичне забезпечення 

та індивідуальні завдання для здобувачів освіти.  

Самостійна робота здобувачів освіти повинна завершуватися 

відповідним оцінюванням рівня набутих ними знань.  

Відповідальність за проведення самостійної роботи здобувачів освіти  

несуть педагогічні, науково-педагогічні працівники та голови циклових 

комісій.  

Контроль за самостійною роботою здобувачів освіти здійснюють 

викладачі, завідувачі відділень та заступник директора з навчальної роботи. 

5.21. Поточний контроль якості знань здобувачів освіти здійснюється 

викладачем систематично протягом семестру під час проведення усіх видів 

занять та має на меті перевірку: 

- обсягу, глибини і якості сприйняття та засвоєння матеріалу, що 

вивчається; 

- рівня опанування навичками самостійної роботи та визначення 

шляхів і засобів їх формування та розвитку; 

- ступеня відповідальності здобувачів освіти та їх ставлення до 

навчання; 

- стимулювання інтересу здобувачів освіти до дисципліни та 

активності у пізнанні; 

- визначення недоліків у знаннях і шляхів їх подолання, а також для 

прогнозування результатів навчання. 

5.22. Форми та методи проведення поточного контролю під час 

навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються 

викладачем та відповідною цикловою комісією. Перед початком викладання 
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дисципліни викладач повинен довести до відома здобувачів освіти вимоги до 

поточного контролю знань. При проведенні лабораторних, практичних, 

семінарських занять, самостійної роботи обов'язковим є поточний контроль 

підготовленості здобувачів освіти до виконання конкретної роботи, завдань з 

теми заняття, письмове оформлення роботи та її захист перед викладачем. 

Оцінки за видами аудиторної та самостійної роботи викладач заносить до 

журналу обліку роботи академічної групи. 

5.23. Контроль за виконанням здобувачами освіти навчального плану 

здійснюється завідувачем відділення і передбачає відвідування занять та 

контроль поточної успішності. 

5.24. Семестровий контроль проводиться у формі семестрового 

екзамену, диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної 

дисципліни в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Результати 

семестрового контролю розглядаються на засіданнях циклових комісій, 

Методичної і Педагогічної рад, де визначається ступінь підготовки 

здобувачів освіти з дисциплін навчального плану, встановлюються причини 

отримання здобувачами освіти негативних оцінок, приймаються рішення 

щодо усунення недоліків. Аналіз результатів навчання здобувачів на 

відділеннях проводиться завідувачами відділень і класними керівниками 

академічних груп. 

5.25. Семестрові заліки. Вимоги щодо отримання заліку 

оголошуються здобувачам освіти відповідними викладачами на початок 

семестру.  

Семестровий диференційований залік – це форма підсумкового 

контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем освіти  навчального 

матеріалу з окремої навчальної дисципліни на підставі результатів виконаних 

індивідуальних завдань (розрахункових, графічних тощо). Семестровий 

диференційований залік планується при відсутності екзамену і не передбачає 

обов’язкову присутність здобувачів освіти. 

Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінці засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу на підставі 

результатів виконання ним певних видів робіт на всіх видах занять. 

Семестровий залік оцінюється за двобальною шкалою: «зараховано» – 

«незараховано»; незадовільна оцінка заноситься тільки до екзаменаційної 

відомості. 

5.25. Семестровий екзамен – це форма підсумкового контролю 

засвоєння здобувачем освіти теоретичного та практичного матеріалу з 

окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний 

захід. Здобувачі освіти за період навчання повинні скласти всі екзамени та 

заліки у відповідності до навчальних планів, графіків навчального процесу, а 

також затверджених навчальних програм.  

5.26. Директор Коледжу може надавати індивідуальні терміни 

складання екзаменів (дострокове складання сесії, продовження сесії) 
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здобувачам освіти, які мають для цього поважні причини. Екзамени 

проводяться згідно з розкладом, який складається відповідно до 

затвердженого навчального плану з урахуванням пропозицій викладачів, 

студентської ради, затверджується директором і доводиться до відома 

викладачів і здобувачів освіти не пізніше, як за місяць до початку сесії.  

5.27. Екзаменатор повинен: 

– дотримуватись розкладу екзаменів (дата, час початку екзамену, 

аудиторія); 

–  проводити екзамен (залік) тільки за білетами (контрольними 

завданнями), що розглянуті і затверджені на засіданні відповідної циклової 

комісії; 

– при усній формі екзамену оголошувати оцінку одразу після закінчення 

опитування здобувача освіти і проставляти її в заліково-екзаменаційну 

відомість та залікову книжку; 

– при письмовій формі екзамену оголошувати оцінку не пізніше 

наступного дня. 

Екзаменатору надається право задавати здобувачам освіти додаткові 

запитання як з теоретичного матеріалу, так і практичного (задачі, приклади) в 

межах програми даного курсу. 

При проведенні семестрового контролю екзаменатор повинен мати 

таку документацію: 

– розглянутий на засіданні циклової комісії (із зазначенням номера 

протоколу та дати засідання циклової комісії) комплект екзаменаційних 

білетів; 

затверджені головою циклової комісії критерії оцінки рівня 

підготовки здобувачів освіти; 

відомість обліку успішності, яку екзаменатор отримує в завідувача 

відділення напередодні або в день проведення семестрового контролю. 

5.28. Екзамени проводяться згідно з білетами в усній або письмовій 

формі. Форма проведення екзамену визначається цикловою комісією. 

Кількість екзаменаційних білетів для екзамену повинна перевищувати 

кількість здобувачів освіти у навчальній групі. Питання екзаменаційного 

білету мають забезпечувати контроль знань та навичок здобувачів освіти з 

різних розділів (тем) курсу. Письмові екзаменаційні роботи здобувачів освіти 

зберігаються на цикловій комісії протягом року. 

5.29. Критерії оцінки відповіді повинні враховувати насамперед її 

повноту і правильність, а також здатність здобувача освіти: 

– узагальнювати отримані знання; 

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 

ситуаціях; 

- аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, 

графіки, діаграми; 

- викладати матеріал чітко, логічно, послідовно. 
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5.30. Проведення директорської  та комплексної контрольної роботи. 

Директорська контрольна робота (далі ДКР) – це набір формалізованих 

завдань, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання 

програмного матеріалу дисципліни. ДКР є складовою оцінки діяльності як 

окремого педагога, так і всього педагогічного колективу, що дозволяє 

виявити слабкі сторони навчального процесу та відповідно спланувати 

роботу щодо усунення недоліків. 

5.31. Завдання ДКР повинні бути багатоваріантними (не менше 

чотирьох). Форма проведення ДКР визначається цикловою комісією. Зміст 

контрольної роботи повинен враховувати перевірку як теоретичних знань, 

так і практичних умінь та навичок з дисципліни. Завдання на ДКР повинні 

відповідати обсягу вивченого матеріалу на момент її проведення. Завдання 

ДКР розглядаються на засіданні циклових комісій.  

5.32. ДКР проводиться що семестру перед виставленням півсеместрової 

оцінки. Тривалість ДКР залежить від її обсягу, форми завдань і не може 

перевищувати двох академічних годин (як правило – одна академічна 

година). 

5.33. На директорській контрольній роботі здобувачам освіти 

забороняється користуватись конспектами, навчальною, нормативною, 

методичною літературою. Завдання виконуються здобувачами освіти на 

окремих аркушах паперу. Видача завдань на директорську контрольну 

роботу та збір виконаних контрольних робіт здійснюється особою, 

відповідальною за її проведення. 

5.34. Комплексна контрольна робота (далі ККР) – це набір 

формалізованих завдань, вирішення яких потребує уміння застосовувати 

інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни за увесь курс, є 

складовою оцінки діяльності як окремого педагога, так і всього педагогічного 

колективу, що дозволяє виявити слабкі сторони навчального процесу та 

відповідно спланувати роботу щодо усунення недоліків. 

5.35. Завдання ККР повинні бути багатоваріантними (не менше 

чотирьох). Форма проведення ККР визначається цикловою комісією. Зміст 

контрольної роботи повинен враховувати перевірку як теоретичних знань, 

так і практичних умінь та навичок з дисципліни, результатів самостійної 

роботи здобувачів освіти за увесь курс навчальної дисципліни. Завдання на 

ККР повинні включати увесь обсяг вивченого матеріалу. Завдання ККР 

розглядаються на засіданні циклових комісій.  

5.36. ККР проводиться в кінці вивчення навчальної дисципліни. 

Тривалість ККР залежить - дві академічні години.  

5.37. Під час проведення ККР здобувачам освіти забороняється 

користуватись конспектами, навчальною, нормативною, методичною 

літературою. Завдання виконуються на окремих аркушах паперу. Видача 

завдань на контрольну роботу та збір виконаних контрольних робіт 

здійснюється особою, відповідальною за її проведення. 
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5.38. Проведення державної атестації. Організація та проведення 

державної атестації здобувачів освіти здійснюється відповідно до 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України. 

5.39. Здобувач освіти, який, захищаючи дипломний проєкт, отримав 

незадовільну оцінку, відраховується з Коледжу і йому видається академічна 

довідка. 

5.40. Захист дипломного проєкту проводиться на відкритому засіданні 

державної екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу за 

обов’язкової присутності голови державної комісії. 

5.41. Захист проєкту здійснюється як у коледжі, так і на підприємствах, 

установах та організаціях різних форм власності, для яких тематика проєктів, 

поданих до захисту, становить практичну значущість. У цьому випадку 

виїзне засідання державної комісії оформлюється так, як і засідання, що 

проводиться у коледжі. 

5.42. Здобувачам освіти, які успішно захистили проєкт відповідно до 

освітньої, освітньо-професійної програми підготовки, рішенням державної 

комісії присвоюються відповідний освітній рівень, кваліфікація. На підставі 

цих рішень в Коледжі видається наказ про випуск, у якому зазначається 

відповідний освітній рівень, кваліфікація, протокол державної комісії та 

номер диплома (диплома з відзнакою) фахівця.  

5.43. За підсумками діяльності державної комісії голова державної 

комісії складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні. У звіті 

відображаються рівень підготовки фахівців зі спеціальності і характеристика 

знань, умінь та компетентностей випускників, якість виконання проєктів, 

актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і 

виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, 

зауваження щодо забезпечення організації роботи державної комісії тощо. У 

ньому даються пропозиції щодо:  

- поліпшення якості підготовки фахівців;  

- усунення недоліків в організації проведення захисту випускних 

проектів; 

- можливості використання основних положень проєктів у 

навчальному процесі, на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

5.44. Результати роботи, пропозиції і рекомендації державної комісії 

обговорюються на засіданнях випускаючих циклових комісій, Педагогічої та 

Методичної рад. 

5.45. Одним з показників якості здобувач освітиоцентрованого навчання, 

викладання та оцінювання здобувачів освіти є участь здобувачів освіти у 

внутрішньому забезпеченні якості, що передбачає:  

- визнання ролі та місця здобувачів освіти в політиці Коледжу та 

затверджених процедурах забезпечення якості;  

- залучення до офіційного механізму затвердження, перегляду та 

моніторингу освітніх та освітньо-професійних програм;  
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- можливість впливу на розроблення критеріїв, правил і процедур 

оцінювання здобувачів освіти.  

 

6. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 

6.1. Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

розповсюджується на наукові та навчальні праці науково-педагогічних, 

педагогічних та інших працівників Коледжу, а також на курсові та 

кваліфікаційні проєкти здобувачів освіти.   

6.2. Діяльність, яка спрямована на виявлення фактів та запобігання 

академічного плагіату, регулюються Кодексом академічної доброчесності 

Київсбького електромеханічного фахового коледжу.  

6.3. Усі підготовлені до друку наукові та навчальні видання 

розглядаються на засіданнях циклових комісій, у яких працюють автори, та 

перевіряються на плагіат встановленими у Коледжі процедурами.  

6.4. Заходи щодо попередження плагіату в освітньому процесі та 

наукових публікаціях здійснюється шляхом:  

- формування, видання та розповсюдження методичних та 

інструктивних матеріалів з уніфікованим визначенням вимог щодо 

належного оформлення посилань, що використані в письмових роботах;  

- запровадження на першому році навчання за програмами бакалаврату 

занять із вивчення вимог до написання письмових робіт з акцентуванням 

уваги на принципах самостійності роботи над письмовими завданнями різних 

видів, коректного використання інформації з інших джерел та уникнення 

плагіату, а також правил опису джерел та оформлення цитувань;  

- формування завдань для написання контрольних та курсових робіт з 

використанням творчих підходів, що сприяють розвитку самостійного 

підходу здобувач освітиа до їх виконання.  

6.6. Показники якості академічної культури: відсоток кількості наукових 

та навчально-методичних робіт науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, що мають високий рівень унікальності (не менше 75%); відсоток 

навчальних робіт здобувачів освіти, що мають високий рівень унікальності 

(не менше 70%).  

 

 

7. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ І ПІДТРИМКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

7.1. Коледж створює та розвиває освітнє середовище для забезпечення 

сприятливих умов щодо навчальної та викладацької діяльності, підтримки 

здобувачів освіти.  

7.2. Матеріально-технічне забезпечення повинно відповідати 

ліцензійним та акредитаційним вимогам.  

7.3. Навчально-методичний супровід освітньої діяльності забезпечується 

наявністю:  
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- документів, визначених нормативно-правовими актами з питань освіти;  

- необхідної кількості навчально-методичної літератури, в тому числі в 

електронному вигляді (основної, додаткової) з усіх навчальних дисциплін;  

- вільного доступу до навчального контенту освітнього Е-середовища 

Коледжу.  

7.4. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності полягає в:  

- встановленні автоматизованої бібліотечної системи, створеної на базі 

сучасних технологій і стандартів обробки й зберігання інформації, внесення 

нових надходжень до бібліотеки в електронний каталог;  

- автоматизації всіх процесів бібліотеки Коледжу, встановленні комп’ютерів 

у читальних залах, на яких читачі користуються ресурсами бібліотеки та 

працюють у мережі Інтернет;  

- активному використанні інформаційного освітнього Е-середовища шляхом 

формування якісних Е-курсів та впровадження їх в освітній процес Коледжу;  

- автоматизації внутрішнього документообігу;  

- наданні здобувач освітиам вільного доступу до інтернету шляхом покриття 

навчальних аудиторій Wi-fi-доступом;  

- проведенні вебінарів, відеоконференцій з актуальних проблем розвитку 

науки та освіти.  

7.5. Показники: задоволеність суб’єктів освітнього процесу (викладачів, 

здобувачів освіти) навчальними ресурсами за результатами опитувань; 

динаміка показників.  

 

8. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

8.1. Відповідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості освіти в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG) Коледж забезпечує вільний 

доступ до інформації про свою діяльність, спеціальності, освітні та освітньо-

професійні програми.  

8.2. Інформація про структуру та основні напрями діяльності Коледжу 

висвітлюється на офіційному сайті Коледжу.  

8.3. У розділі «Публічна інформація» розміщена система внутрішньої 

нормативно-розпорядчої документації:  

- установчі документи;  

- загальноорганізаційна документація;  

- кадрове забезпечення, підвищення кваліфікації працівників, атестація;  

- внутрішня система забезпечення якості освіти;  

- організаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;  

- студентське самоврядування;  

- стипендіальне забезпечення;  

- фінансово-економічна діяльність.  
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8.4. На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

на сайті забезпечується можливість формування зовнішніх запитів та 

відображена інформація щодо реагування на них.  

 

 

9. ЦИКЛІЧНЕ ЗОВНІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  

 

9.1. Коледж проходить процедури зовнішнього забезпечення якості 

відповідно до циклічної основи.  

9.2. Коледж проходить процедури ліцензування спеціальностей 

підготовки різних освітніх ступенів, акредитацію освітніх та освітньо-

професійних програм відповідно до вимог, визначених законодавством у 

сфері освіти.  

9.3. Зовнішнім забезпеченням якості освітньої діяльності та якості освіти 

є рейтингове оцінювання за участю в національних рейтингах, метою якого є 

визначення позиціонування Коледжу в національному освітньому просторі, 

векторів розвитку кращих закладів освіти, вираховування їх для коригування 

стратегічних та поточних завдань в частині підвищення якості підготовки 

фахівців, зміцнення наукового підґрунтя освітньої діяльності, 

інтернаціоналізації освітнього процесу, врахування думки академічних 

експертів і роботодавців.  

9.4. Показниками участі коледжу в рейтингових дослідженнях є 

результати рейтингового оцінювання, динаміка позиціювання Коледжу.  

9.5. Відповідальні за впровадження та виконання політики зовнішнього 

забезпечення якості особи визначаються директором Коледжу. 
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