
Інформація 

про стан внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти   

 

 

В Одеському державному університеті внутрішніх справ з метою 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

відповідно до існуючого Закону України про вищу освіту та Положення 

здійснюються наступні заходи: 

- щорічний моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм, 

навчальних планів на відповідному рівні вищої освіти, в межах спеціальності 

(перелік навчальних дисциплін і логічна послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС необхідних для вивчення окремих навчальних дисциплін); 

- з метою вдосконалення забезпечення якості вищої освіти, встановлення 

відповідності освітніх планів вимогам сьогодення, визначення думки 

випускників за напрямками підготовки, аспіратнів та ад’юнктів щодо якості 

підготовки фахівців за певною освітньою програмою, а також оцінювання 

роботи науково-педагогічних працівників запроваджено оцінювання 

освітнього процесу здобувачами вищої освіти, випускниками або 

роботодавцями шляхом щорічного опитування на добровільній основі; 

- щорічна модернізація освітніх програм і навчальних планів на 

відповідних рівнях: кафедра, навчально-методична рада та вчена рада 

одеського державного університету внутрішніх справ; 

- моніторинг успішності та досягнень здобувачів вищої освіти за 

допомогою використання Екзаменаційного центру університету під час  

проведення ректорського контролю рівня знань; 

- з метою загальної, всебічної оцінки якості теоретичної і практичної 

підготовки за відповідною спеціалізацією та рівня професійної 

компетентності здобувачів вищої освіти для підрозділів Національної поліції 

України оновлено Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в Одеському 

державному університеті внутрішніх справ, де у програмах передбачена 

методика проведення екзаменів із використанням практично-орієнтованої 

складової; 

- з метою підготовки до готовності курсанті, студентів, аспірантів та 

ад’юнктів в університету до самостійного виконання професійних завдань у 

практичній діяльності розроблено програми практичної підготовки.  

- особлива увага зосереджена на мобільність у зміні форми навчання. З 

березня 2020 року впроваджено в освітній процес з підготовки здобувачів 

вищої освіти дистанційна форма здобуття вищої освіти за допомогою 

системи управління навчанням Moodle 3.6.; 

- щорічно здійснюється рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти, 

наукових та навчально-методичних результатів діяльності науково-

педагогічних працівників університету; 
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- для забезпечення педагогічного контролю щодо рівня викладання 

навчальних дисциплін, складено графік проведення педагогічного контролю 

керівництвом університету на 2019-2020 навчальний рік;  

- для поширення педагогічного досвіду серед науково-педагогічних 

працівників розроблено графіки проведення відкритих занять на I та II 

семестри 2019-2020 навчального року. За складеними графіками станом на 

12.03.2020 року вже проведено 46 відкритих занять; 

- відповідно до розробленого на 2019-2020 навчальний рік графіку 

проведення тренінгів станом на 12.03.2020 року вже проведено 21 тренінг; 

- для формування професійних компетентностей майбутніх фахівців в 

університеті станом на 12.03.2020 року вже проведено 78 бінарних занять із 

залученням фахівців-практиків; 

- управління освітнім процесом здійснюється за допомогою 

інформаційної системи АСУ, що є одним із важливих елементів освітнього 

середовища і характеризуються мобільністю, доступністю та прозорістю; 

- інформаційне забезпечення університету складається з бібліотечного 

фонду університету, який поповнюється за рахунок університету виданнями 

з навчально-методичної літератури та монографій, підготовлених науково-

педагогічними працівниками університету. Станом на 08.06.2020 року 

бібліотечний фонд налічує примірників: в паперовому вигляді – 112 594, в 

електронному вигляді – 584; кількість публікацій в репозитарії – 1723; 

- планово здійснюється підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників. З 10 лютого 2020 р. відбулось підвищення кваліфікації 116 

науково-педагогічних працівників одеського державного університету 

внутрішніх справ; 

- на офіційному веб-сайті університету постійно оприлюднюється 

інформація про процедури та результати прийняття рішень і провадження 

діяльності у сфері вищої освіти. 

З метою покращення системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти, на наш погляд доцільно 

наступне: 

1. Деканам факультетів та керівникам кафедр, для формування груп 

забезпечення спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти в університеті активізувати роботу щодо збільшення досягнень 

науково-педагогічними працівниками видів і результатів професійної 

діяльності зазначених у пункті 30 чинних ліцензійних умов. 

2. Керівникам кафедр: 

2.1. Запровадити у подальшому використання під час здобуття освіти на 

заочній формі та виконання самостійної роботи здобувачами вищої освіти 

денної форми навчання систему управління навчанням Moodle 3.6. 

2.2. Спланувати вчасне проходження науково-педагогічними 

працівниками підвищення кваліфікації відповідно до постанови КМУ від 
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21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників». 

2.3. До 01 липня 2020 року надати до відділу організації наукової роботи 

пропозиції щодо оновлення Положення про процедуру перевірки в 

університеті текстових документів на наявність плагіату, схваленого 

рішенням Вченої ради (протокол № 8 від 31 січня 2017 року). 

 

 


