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ПОЛОЖЕННЯ 

про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ (далі - університет) розроблене відповідно до вимог Закону 

України «Про вищу освіту», Указу Президента України від 12.01.2015 «Про 

стратегію сталого розвитку «Україна-2020»», постанови Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2011 року № 1283 «Про затвердження Порядку 

проведення моніторингу якості освіти», Положення про підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів (наказ МОН України від 24.01.2013 № 48), а також з 

урахуванням Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в 

Одеському державному університеті внутрішніх справ, Положення про 

ректорський контроль рівня знань курсантів, студентів та слухачів Одеського 

державного університету внутрішніх справ, Положення про екзаменаційний 

центр Одеського державного університету внутрішніх справ, Положення про 

організацію і проведення педагогічного контролю за викладанням навчальних 

дисциплін в Одеському державному університеті внутрішніх справ, Положення 

про курсантсько-студентське самоврядування в університеті, Положення про 

організацію самостійної підготовки курсантів та слухачів в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ,Положенняпро самостійну роботу 

курсантів, студентів та слухачів Одеського державного університету 

внутрішніх справ, Положення про організацію роботи школи педагогічної 

майстерності «Акме» Одеського державного університету внутрішніх справ, 

Положення про відкриті заняття в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ, Положення про проведення конкурсу «Викладач року» серед 

науково-педагогічного складу Одеського державного університету внутрішніх 

справ» та грунтується на принципах, викладених у «Стандартах і 

рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти. 
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1.2. Згідно ст. 10 пункту 3 Закону України «Про вищу освіту», серед 

вимог стандартів вищої освіти до освітньої програми є вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

1.3. Положення розроблено з метою подальшого розвитку системи вищої 

освіти в університеті, забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції в 

європейське і світове освітнє співтовариство. 

1.4. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти в університеті  передбачає здійснення таких заходів: 

- визначення принципів та процедур внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм на 

відповідному рівні вищої освіти, в межах спеціальності (перелік навчальних 

дисциплін і логічна послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, 

необхідних для виконання цієї програми); 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації (наявність інформаційних пакетів та доступ 

інформації до них на веб-сайті університету); 

- оцінювання здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників 

університету та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах 

та в будь-який інший спосіб; 

- забезпечення наявності навчальних ресурсів для організації освітнього 

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

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

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом (екзаменаційний центр університету); 

- забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

(підбір кадрів на конкурсній основі, науковий ступінь та вчене звання, вивчення 

передового досвіду, застосування інноваційних технологій навчання, 

стажування та підвищення кваліфікації); 

- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у здобувачів вищої освіти; 

- інших процедур і контрольних заходів. 

 

2. Принципи та процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

2.1. Система забезпечення якості вищої освіти в університеті розроблена 

згідно із принципами: 

- відповідності європейським та національним стандартам якості вищої 

освіти; 
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- автономії університету, який несе відповідальність за забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;  

- органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності;  

- відкритості та доступності інформації на всіх етапах забезпечення якості 

освіти;  

- безперервності освіти, яка відкриває можливість для постійного 

поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, нероздільності навчання 

і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні;  

- варіативності освіти, що передбачає запровадження варіативного 

компоненту змісту освіти, диференціацію та індивідуалізацію освітнього 

процесу.  

2.2. Система забезпечення якості вищої освіти передбачає процедури: 

- здійснення ранньої професійної орієнтації учнів середніх шкіл регіону; 

- здійснення освітньої діяльності на високому рівні, який забезпечує 

здобуття вищої освіти відповідного освітнього ступеня; 

- створення необхідних умов для розвитку і реалізації здібностей і 

талантів учасників освітнього процесу; 

- формування та збереження культурних і наукових цінностей та 

досягнень суспільства, етичних та естетичних норм життя; 

- формування інноваційного освітньо-виховного середовища; 

- налагодження міжнародних зв’язків у галузі освіти, науки, культури і 

мистецтва, участь у національних та міжнародних рейтингових дослідженнях 

вищих навчальних закладів; 

- впровадження новітніх технологій для підвищення якості вищої освіти; 

- сприяння працевлаштуванню випускників; 

- вивчення і врахування вимог правоохоронних органів до основних знань 

і вмінь випускників університету, необхідних для практичної діяльності в 

сучасних умовах. 

 

3. Моніторинг та перегляд освітніх програм 

3.1. Забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців в 

університеті передбачає здійснення моніторингу, періодичного перегляду та 

затвердження освітніх програм підготовки фахівців за різними ступенями. 

3.2. Моніторинг  та перегляд  здійснюється   щорічно  при плануванні на 

наступний  навчальний рік з метою врахування змін, що можуть відбуватись в 

державних вимогах  та стандартах.   

Освітні програми повинні відповідати стандартам вищої освіти і 

забезпечувати: 
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1. Обсяг освітньої програми бакалавра: 

- 180 кредитів для спеціальності «Правоохоронна діяльність»;  

- 240 кредитів для спеціальності «Правознавство». 

2. Обсяг освітньої програми магістра: 

- 120 кредитів для спеціальності «Правоохоронна діяльність»; 

- 90 кредитів для спеціальності «Правознавство». 

3. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми доктора 

філософії - 60 кредитів. 

4. Перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення. 

5. Очікувані результати навчання (компетентності), здобувачів 

відповідного ступеня вищої освіти. 

3.3. Університет забезпечує періодичний  перегляд переліку вибіркових 

дисциплін та  наявного навчального ресурсу для їх вивчення, можливостей 

практичної підготовки, особливостей різних форм навчання (денна, заочна, 

дистанційна) та здійснює моніторинг успішності та досягнень здобувачів вищої 

освіти. 

3.4. Органи курсантсько-студентського самоврядування в університеті 

мають право вносити пропозиції щодо змісту освітніх програм та навчальних 

планів. 

 

4. Оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників університету 

4.1. Оцінювання здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється під 

час поточного і підсумкового модульного контролю, підсумкового 

семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти. 

4.2. Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до 

Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ. 

4.3. Рейтингове оцінювання діяльності – кількісний показник результатів 

якості роботи науково-педагогічних працівників, що формується за основними 

їх напрямами діяльності. В основу рейтингового оцінювання результатів 

діяльності науково-педагогічного працівника покладено Закон України «Про 

вищу освіту», часові нормативи, визначені наказом Міністерства освіти та науки 

України від 07.08.2002 № 450 «Про затвердження норм часу для планування і 

обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів». 

4.4. Рейтингове оцінювання результатів діяльності науково-педагогічного 

працівника університету проводиться в кінці навчального року шляхом 
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об'єктивного аналізу якості його роботи, анонімним опитуванням і має 

слугувати активізації та стимулюванню професійної діяльності науково-

педагогічного працівника, усуненню наявних недоліків і спрямуванню 

діяльності науково-педагогічного працівника на розвязання актуальних для 

університету завдань. 

 

5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

5.1. Основними завданнями підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників є: 

– оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетенцій і компетентностей в навчальній, психолого-педагогічній, науково-

дослідній, організаційній та виховній діяльності; 

– засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

– набуття досвіду формування змісту навчання, з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків, досвіду практичної роботи та 

професійної діяльності; 

– вивчення педагогічного досвіду, методів управління, ознайомлення з 

досягненнями науки і техніки та перспектив їх розвитку; 

– розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення освітнього 

процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки і техніки; 

– застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання. 

5.2. Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників відповідно до діючого законодавства. 

 

6. Ресурси для організації освітнього процесу та самостійна робота 

здобувачів вищої освіти за кожною освітньою програмою  

6.1. Кожна навчальна дисципліна має відповідні навчальні програми, 

робочі навчальні програми, плани семінарських/практичних занять, завдання 

для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти, методичні вказівки до 

семінарських/практичних занять та інші методичні матеріали. 

6.2. Науково-педагогічні працівники університету мають вчені звання і 

наукові ступені, забезпечуючи високий рівень викладання навчальних 

дисциплін, передбачених відповідними освітніми програмами. 

6.3. Інформаційне забезпечення університету становлять бібліотечні 

фонди, можливість роботи у мережі Інтернет, робота власного сайту.  
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6.4. Бібліотечні фонди університету використовуються 

здобувачами вищої освіти згідно з Положенням про загальну бібліотеку 

Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Відповідно до цього Положення, на бібліотеку університету 

покладаються такі завдання: 

  формування бібліотечного фонду відповідно до профілю університету 

та інформаційних потреб читачів; 

  забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-

бібліографічного та інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічного складу, працівників університету та інших категорій 

читачів згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого доступу до 

книжкових фондів (згідно з Правилами користування загальною бібліотекою 

Одеського державного університету внутрішніх справ); 

  організація та ведення довідково-бібліографічного апарату з 

використанням як традиційних, так і новітніх носіїв інформації; 

  розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості 

на основі нової інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації 

інформаційно-бібліотечних процесів; 

  ведення самостійної та спільної з іншими бібліотеками організаційно-

методичної роботи з питань книгознавства, бібліотекознавства та бібліографії; 

  вивчення інформаційних потреб та здійснення оперативного 

забезпечення інформаційних запитів науково-педагогічного складу та 

здобувачів вищої освіти університету, використовуючи різні форми і методи 

індивідуальної, групової та масової інформації. 

6.5. Бібліотечний фонд університету поповнюється за рахунок видання 

навчально-методичної літератури та монографій, підготовлених науково-

педагогічними працівниками університету. 

6.6. Самостійна робота здобувачів вищої освіти – це різноманітні види 

індивідуальної та колективної навчальної діяльності здобувачів вищої освіти, 

що спрямовані на досягнення окресленої дидактичної мети і виконуються без 

прямої участі науково-педагогічного складу, але за його завданням у спеціально 

відведений для цього час, вільний від обов’язкових для відвідування 

навчальних занять. 

6.7. Головною метою самостійної роботи здобувачів вищої освіти є 

формування пізнавальної активності, засвоєння основних умінь та навичок 

роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих 

знань та підвищення рівня організованості здобувачів вищої освіти.  

6.8. Основними завданнями самостійної роботи здобувачів вищої освіти є 

засвоєння в повному обсязі основної освітньо-професійної програми та 
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послідовне вироблення навичок ефективної самостійної професійної 

(практичної та науково-теоретичної) діяльності на рівні світових стандартів. 

 

7. Інформаційна система для ефективного управління освітнім процесом 

7.1. Для ефективного управління освітнім процесом університет 

застосовує  інформаційні системи, які є одним із важливих елементів освітнього 

середовища і характеризуються мобільністю, доступністю, прозорістю. 

7.2. Інформаційна система університету створена на основі інформаційно-

комунікаційних технологій, забезпечує сучасний, інноваційний зміст освітнього 

процесу. Існування інформаційної системи управління сприяє підвищенню 

якості освіти, оновлює її зміст та форми організації освітнього процесу. 

7.3. Інформаційна система відображає: 

– досягнення здобувачів вищої освіти та показники їхньої успішності; 

– можливості випускників влаштуватися на роботу та результати 

працевлаштування; 

– задоволення здобувачів вищої освіти освітніми програмами, які вони 

виконують; 

– ефективність роботи науково-педагогічних працівників; 

– характер складу здобувачів вищої освіти; 

– наявні навчальні ресурси та їхню вартість; 

– ключові показники діяльності університету. 

7.4. Відповідальність за функціонування інформаційної системи для 

ефективного управління освітнім процесом покладається на відділення 

технічних засобів навчання університету. 

7.5. Екзаменаційний центр – навчальний полігон, де здійснюється 

комп’ютерне тестування. Завданням екзаменаційного центру є надання 

можливості проведення якісної діагностики знань (залишкових знань) 

здобувача вищої освіти протягом навчання за допомогою технічного потенціалу 

університету, з метою об’єктивного незалежного оцінювання їх навчальних 

досягнень.  

 

8. Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 

та кваліфікації 

8.1. Рішення і діяльність університету у сфері вищої освіти, крім 

інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури та 

результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти 

підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті та у засобах 

масової інформації, на інформаційних стендах та у будь-який інший спосіб. 
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8.2. Ректор університету оприлюднює щорічний звіт про свою 

діяльністьна на офіційному веб-сайті університету. 

8.3. Обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті та/або в будь-

який інший спосіб підлягає: 

– статут університету; 

– положення про усі колегіальні органи та їх персональний склад, що 

діють в університеті; 

– документи, пов’язані із організацією освітнього процесу; 

– правила прийому до університету на поточний рік та зміни до них; 

– склад керівних органів університету; 

– перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на 

конкурсних засадах;  

– кошторис університету на поточний рік та всі зміни до нього; 

– річний, у тому числі фінансовий, звіт про діяльність університету з 

урахуванням інформації про надходження та використання коштів; 

– інформація про використання бюджетних коштів у розрізі програм; 

– штатний розпис на поточний рік; 

– розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг; 

– інша інформація про процедури та результати прийняття рішень під час 

провадження діяльності у сфері вищої освіти університетом, що потребує 

оприлюднення (розміщення) в порядку, встановленому законодавством. 

8.4. Оприлюдненню на офіційному веб-сайті підлягають дисертації осіб, 

які здобувають ступінь доктора філософії (кандидата наук) або ступінь доктора 

наук. Також на офіційному веб-сайті університету оприлюднюються відгуки 

опонентів. 

8.5. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» університет 

зобов’язаний оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і 

виконання зобов’язань. 

 

9. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у здобувачів вищої освіти 

9.1. Система запобігання та виявлення академічного плагіату функціонує 

відповідно до окремого Положення. Це Положення має на меті підвищення 

якості навчання, розвиток навичок коректної роботи із джерелами інформації та 

формування звички до сумлінного дотримання вимог наукової етики, 

активізацію самостійності та індивідуальності при створенні авторського твору 

та підвищення відповідальності з боку працівників та здобувачів вищої освіти 

за порушення загальновизнаних правил. 
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9.2. Положення визначає заходи з профілактики плагіату в освітньому 

процесі, в наукових публікаціях і дисертаціях осіб, які здійснюють контроль за 

виконанням цих заходів, та відповідальність за факти виявлення плагіату. 

 

10. Інші процедури та заходи, які здійснюються в університеті для 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти в університеті 

10.1. Курсантсько-студентське самоврядування є невід’ємною частиною 

громадського самоврядування університету або його структурного підрозділу 

(факультету, курсу) та самостійно або через свої виконавчі органи має право 

вирішувати питання, віднесені до його компетенції. 

10.1.1. Органи студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні університетом у порядку, встановленому 

Законом України «Про вищу освіту» та статутом ОДУВС; 

- беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 

організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; 

- беруть участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти; 

- захищають права та інтереси здобувачів вищої освіти, які навчаються в 

університеті; 

- делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих 

органів; 

- складають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 

- вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм; 

- вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету, у 

тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку здобувачів вищої 

освіти. 

10.2. Обрання кращого викладача серед науково-педагогічного складу 

університету здійснюється відповідно до Положення про щорічний конкурс 

«Викладач року» серед науково-педагогічного складу університету. 

10.2.1. Основною метою конкурсу є виявлення найкращих науково-

педагогічних працівників університету та запозичення і впровадження їх 

позитивного педагогічного досвіду в освітній процес задля удосконалення 

професійної компетентності й стимулювання підвищення педагогічної 

майстерності науково-педагогічних працівників університету, а також 

виявлення на конкурсних засадах найкращих дидактичних і методичних 

досягнень та в подальшому поширення відповідного передового досвіду. 
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10.3. Обрання кращого науковця серед науково-педагогічного складу 

університету здійснюється відповідно до Положення про проведення щорічного 

конкурсу «Кращий науковець університету». 

 

11. Внутрішній контроль за якістю вищої освіти 

11.1. Контроль за якістю освітнього процесу здійснюється: 

- ректором; 

- проректорами; 

- завідувачем кафедри; 

- керівником факультету та його заступником; 

- Вченою радою; 

- навчально-методичною радою; 

- вченою радою факультету; 

- ректоратом; 

- науково-педагогічними працівниками – через поточний, проміжний і 

підсумковий контроль. 

11.2.  Ректор та проректори здійснюють ректорський контроль знань за 

річним графіком. Постійний контроль за організацією та якістю навчання за 

дорученням ректора, проректорів здійснює навчально-методичний відділ 

університету. 

11.3. Завідувач кафедри контролює якість освітнього процесу через:  

- перевірку виконання навчально-методичної роботи, про що робляться 

записи в індивідуальних планах науково-педагогічних працівників, у їх річних 

звітах та у протоколах засідань кафедр;  

- перевірку підготовки науково-педагогічними працівниками навчальних 

та робочих навчальних програм відповідно до вимог МОН України, 

формування навчально-методичного комплексу забезпечення кожної 

дисципліни кафедри;  

- відвідування протягом навчального року всіх типів занять викладачів 

кафедри з фіксуванням  в журналі контрольних та взаємних відвідувань занять 

та обговоренням на засіданнях кафедри;  

- проведення відкритих занять, які обговорюються на засіданнях кафедр 

чи методичних семінарах.  

11.4. Керівник факультету та його заступники здійснюють цей контроль 

через:  

- перевірку організації освітнього процесу кафедрами: формування 

навчального навантаження кафедр, якість рівномірного розподілу 

навантаження між науково-педагогічними працівниками;  
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- регулярний контроль дотримання розкладу навчальних 

занять науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти;  

- відвідування занять науково-педагогічних працівників;  

- контроль дотримання вимог до документального оформлення 

результатів поточного, проміжного та підсумкового контролю;  

- звіти завідувачів кафедр на Вченій раді факультету;  

- перевірку готовності якісної навчально-методичної документації згідно 

номенклатури справ кафедр.  

11.5. Вчена рада університету: 

- приймає рішення, контролює, затверджує та вносить необхідні зміни в 

усі сфери діяльності університету; 

- затверджує у встановленому порядку навчальні, робочі навчальні плани 

та графіки освітнього процесу із кожної спеціальності; 

- контролює відповідність змісту навчальних планів і програм навчальних 

дисциплін вимогам стандартів вищої освіти;  

- затверджує програми навчальних дисциплін та їх відповідність 

елементам освітнього процесу (лекційні заняття, семінарські та практичні 

заняття, самостійна робота тощо);  

- обговорює результати державної атестації випускників та приймає 

рішення щодо покращення якості її підготовки та проведення. 

11.6. Навчально-методична рада університету: 

- контролює питання комплектності і достатності методичного 

забезпечення з кожної навчальної дисципліни (плани-конспекти лекційного 

заняття, методичні рекомендації щодо проведення семінарських та практичних 

занять, завдання до самостійної та індивідуальної роботи тощо);  

- контролює дотримання вимог до документального оформлення 

результатів поточного та підсумкового контролю і наявності його повного 

комплекту;  

- конролює наявність організаційно-методичного забезпечення всіх видів 

практик, передбачених навчальними планами;  

- контролює якість організаційно-методичного забезпечення проведення 

атестації за всіма ступенями вищої освіти відповідно до стандартів вищої 

освіти, дотримання всіх вимог до комплекту документального забезпечення 

атестації. 

11.7. Ректорат університету: 

- здійснює організацію освітнього процесу, управлінської та науково-

дослідної діяльності, створює належні умови для ефективного здійснення 

кадрової роботи, соціальної захищеності та академічної свободи особового 

складу, розбудови і зміцнення матеріально-технічної бази університету; 
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- забезпечує виконання і здійснює контроль за дотриманням 

вимог законодавства України, наказів і розпоряджень МОН України, МВС 

України та Статуту університету; 

- розглядає підсумки навчальної роботи, практики і стажування, випуску 

здобувачів вищої освіти, комплектування курсів, висновки перевірок та 

педагогічного контролю навчального процесу, а також результати найбільш 

важливих наукових досліджень тощо. 

 

 

Перший проректор Одеського 

державного університету внутрішніх справ 

полковник поліції                                                                                   С.В. Албул 

 


