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I. зАгАJьнI пOложЕння

Це положення розроблено вiдповiдно Законiвцs rrолОженнЯ розроолено вцповцно до Законiв Украi'ш,r кПро ocBiTy>,
кПро вшIIу ocBiry>, кПро фахову передвиIцу освф>, ПоложеЬ про орг.жiзацiю
освiтrrього процесу в Киiвськом5, фачовому коледкi 

^ 
трЬпортноТ

iнфраструктури ( далi - колерк).
Якiсть фаховоI передвL{щоi освiти - вiдповiднiсть ylvroB ocBiTtlboi дiяльностi

тарезулЬтатiВ нilвчашш вимогtlм законодавствата стаIцартам фаховоi передвrдцоi
освiти, професifoлпл таlабо мiжнародним cTillцapTilм (за наявностi), а т€кож
потребам заirrгересовtlних cTopiH i суспшьства, яка забезпечуеться IIIJmxoM
здiйснення процедур вIIуТрiшнього та зовнiшнього забезпеченшI якостi освiти.

Система забезпечення якостi освiти скJIадасться iз.
l) системи забезпечення якостi освiтtlъоi дiяльностi та якостi фаховоi

передвиIцоi ocBiTtl фахового колеДДý, (впутрiшllя систеluа забезпечеIпUL якостi
фаховоi передвиIIIо1 осв iти) ;

2) системи зовнiшнього забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi закладiв
фаховоi передвlшцоi освiти та якостi фаховоi передвиrцоi освiти (система
зовнiшrъого забезпечення якостi фаховоi передвиIцоi освiтф;

3) системи забезпечення якостi дiяльностi цекгрального оргilну вrжонавчоi
влади iз забезпеченнrI якостi освiти i незшlежнID( установ офIlrовання та
забезпечення якостi фаховоi передвипIоi освiти.

ВНУТРiшнrl сиGтема забезпеченнrI якостi освiти вкJIIочае:
1) вIвIIачеIпи та опрIUподIеIuц полiплrси, приrшдлгtiв та процедур

забезпечення якостi фаховоi передвиIIlоi освiти, що iнгегрованi до загапьноi
системи управлiння фаховим коледкем, узгодкенi з його стратегiею i
передбаЧilютЬ запrIенНя внугрiШнiх та зовнiшнiх заilrгересовзlнLD( cropi";

2) визначеншr i послiдовне дотримання процедур розроблення освiтtъо-
професifolю< програм, якi забезпечують вйповйнiсть ix змiсту стilцартам
фаховоi передвшцоi освiти (професifuiим стандартам - за наявностi),
декJIаровilним цiлям, ypilxyBtlнHrl позlщiй заiкгересовзlнlD( cTopiH, чiтке
визначення кваlriфiкацй що присудкуються та/або црисвоюються, якi мtlють
б}тrп узгодд{еIri з НацiоrIаJIыIоIо paluкolo r<ваiriфiкацiй;

3) здiйсненнrl за у{астю здобувачiв освiти та роботодавцiв монiторlшгу та
перiодичного перегJIяДу освiтlrьо-професiйшо< програм з метою гарil{гув€lннrl
досягнеНня встtlНовленI,D( дIя ниХ цiлей та iх вiдповiдностi потребапr здобувачiв
освiти i суспiльства' вкIIюч.lючи опитування здобувачiв освiти;

4) забезпечеш{rI дотримання вимог правовоi визначеностi, оцрилюднення
та послiдовногО дотримalНнll норМативниХ докумеНтiв фахового коледжу, що
регуJIюють yci стадii пiдготовки здобувачiв освiти (прlйом на навчаннrI,
органiзацiя освiпrього процесу, визн:lшш результатiв навчання, переведенIuI,
вцрахраннrt, атестацiя тощо) ;

5) забезпеченнrI релевllнтностi, надiйностi, прозоростi та об'ектlшностi
оцirшовання, що здйснюсться у рамках освiтlъого процесу;

6) вI,вначен}UI та послiдовне дотриманЕя вимог щодо компетеЕтностi
педагогiчrшоr (науково-педагогiчншк) rrршliвникiв, застосовувtlння чеснlD( i
ПРОЗОРих правиrI прlйняття на роботу та безперервного професiйного розвитку
персонiшу;



7) забезпечешUI необхйного фiнансуваннrl ocBiTlrboi та вшсладаr{ькоi
дiяльностi, а також адекватних та доступню( ocBiTHix pecypciB i пiдтримки
здобувачiв освiти за кожною освiтrъо-ороф.сiйною прогрilмою ;

8) забезпеченшI збирання, alraJriзy i вl.шористilнн,I вiдповiдноi iнформацii
для ефекпlвrrого управлirпи освiтt*,о-професiiпIимIt програмами та irmroro
дiшrьнiстю фахового коледжу;

9) забезпечешUI гryблiчноi, зрозумiлоi, точноi, об'ектlшноi, сво€часноi та
легкодоступноi iнформацii про дiялънiсть з.lкJIаду та Bci освiтнъо-професiйнi
цроцрамц умови i процедури присво€ння ступеня освiти та квшiфiкацiй;

10) забезпечення дотримzlш{rl академiчноi доброчесностi працiвнlжами
фахового коледжу та здобрачами освiти, у тому числi створення i забезпеченIuI
фукцiонувilнюI ефективноi системи запобiгаlrня та виrIвлоншI академiчного
плагiаry та ilmrror порушень академiчноi доброчесностi, цритягнення порушнrпtiв
до академiчпоi вiдповiдалыrостi;

l l) перiодичне проходкешuI процедури зовнiшнього забезпеченшI якостi
фа:rовоi передвицIоi освiти;

12) заlry"rення здобувачiв фаховоi передвlццоi освiти та роботодавцiв як
повноцравнI4х партнерiв до процедур i заходiв забезпечення якостi освiти;

13) забезпеченЕя дотримання студекгоорiенгованого нtlвчаннrl в
освiтtъому процесi,

14) здiйСненIlrl ilшlиХ процедуР i за,ходiв, визначених зzlконодitвством,
установчими документ{lми закладiв фаrовоi передвищоi освiти або вiдповiдно до
IIlD(.

ВнутрiшшI програма забезпечення якостi освiти в фаховому коледж| KpiM
монiторингу багатьох кiлькiснID( покilзникiв, спрямована на пiдтрш,rку системи
цiнностей, традlШцiй, норМ (як рiвня - фа:<овий коледж, так i субрiвнiв акqдемiчlпоr
пцроздiлiв - вlддiлень, IцшJIових комiсiй), якi, власне, й вrвначають ефекгlшнiсть
фуtп<цiонуванIil фахового коледжу.

стратегiя культури якостi може реалiзовуватись лише за умови за[rIеш{rI
i акгtавнОi yracTi ycix гlрШпвrrрrкiв фшrового колед2ку (адмiнiстрацiя, керiвlллки
струкгурIilD( пцроздiлiв, педагогiчнi пршдiвнlжи, навчtuьно-допомiжIrий,
адлfuriстРатIlвIlо-ГосподарСъrслiЛ персоrrа;r) та стуДеIrтiв. При ц},ому, з одIIого боку,
ПОВноВiDкеннями щодо розробки власних цiлей, iнiцiатив i дослiдження якостi
мilютЬ буrи нацiленi yci гIасники процесу, а з ilшrого необхiдно мати
ВПеВНеНiСТЬ, що Bci партнери намiгатимугься розвивати культуру якостi: адже в
кirщевому пiдсумку повну вiдповiдшtьнigгь за розподiл повновФкень i результати
дiяльностi несе керiвнлшцво Коледку.

П. СЮIАДОВI СИСТЕМИ ВНУТРIШНЪОГО ЗЛБЕЗПЕЧЕННЯ
якостI

СиСтема внугрiшlъого забезпечен}uI якостi передбача€ контроль за:
кадровим забезпеченням ocBiTHboi дiялъностi;
навчапьно-методичнrдr,r забезпеченням ocBiTtlboi дiяльностi;
матерiально-технiчнrдд забезпеченням ocBiTlrboi дiяльностi ;

якiстю проведення нчlвчzlлънIо( зilнrrтъ;
якigтю знtlнь студентiв ,

забезпеченнrl мобiлъностi студеrпЪ;



- забезпечен}UI наявностi iнформацiйних систем для ефективного управлiнrrя
ocBiTHiM процесом;
- здiйсненшI монiторингутаперiодичного перегляду Освiтlъо-професiйнюt

програм, в тому числi за участi здобувачiв освiти;
- забgзпечеIшuI публiчпостi ilrформацii про Освiтtъо-професiйld процр€lми,

ступенi вшцоi освiти та квалiфiкацii. .;

основtшми завд€lннями пiдвlшцеrпrя рiвня якостi нalвчtlнюI е:- повне використанн,I лiцеlвовtlних обсягiв;
- продовження решriзацii cTyTreHeBoi освiти через створення irrтегрованоi

неперервноi системи вiдбору i пiдготовки студентiв за схемою (загulльноосвiтrrя
школ4 лiцей, птУ - Коле.щк, Коледк - Унiверситет'';

- защЦеннrI роботодавцiВ гапрi до paoTi в пiдготовцi та реалiзшlii
навчапьнID( програм, спецiальностеfц узгодження з ними освiтltъо-професiйrпос
програм ; переорiсrrгацiя lIавчаJlыплч гшшriв rra збiлъшеrпul частиIшr пракплчrrоi
пiдготовки; масштабне зtlпровадкешш програм стrDкування на вирЪбншцвi.
оновлеrпrя матерiапьноi бази н€lвч€lлъно-технiчноI бази, надання iM прlшабливого
i суrасного рiвня;

- забезпечення процесу навчання HoBiTHiM лабораторttlпr,t обладнанням та
матерiалами;

- rIасть педагогiчtшtх працiвниrсiв у розробui та вгIроваджеrпri OcBiTHbo-
професiйних програ,п{ кмолодший спецiшliст> ;- ilrгегрщiя Колерку з навчiшьними зilкJIадами рiзшоr piBHiB, науковими
устаIIовами та пiдприсмствами, зоIФеIltа, шIJUIх0M створеIши IIавчаJIыIо-IIауково-
виробничI,D( KoMImeKc iB ;

- cTBopeшlrl органiзшдiйно-правових та фiнансовID( умов дIя започаткувitшUI
аrстr.шноi решliзацii мiжнароднlоt програм ас4демiчноi мобiлъностi;

- РОЗВИТОК МаТеРiшtьно-технiчноi бази в нiшрямi вгlровqддення новiтrъого
програмного забезпечення, обладнання аудиторiй для проведеншI дистанцiforшr
лекцiй i телеконферещiй;

- ЗаJIУЧеННЯ ЛО РОботи високопрофесifulих педЕгогiчнrо< праriвникiв;
- поеднашя сучасних технологiй зовнiшнього незtlлежного оцitпованшI знань

та здiбrrоgгеil абiцрiоrгiв i стl,дыrгiв за допомогоIо об'скгrдвIплх псILколого-
педагогiчlпоt методiв i комп'ютерного аналiзу та шJuIхом прямlоt спiвбесц,
iкгерв'ю;

- забезпечення вiльного багатоканапьного доступу до свiтовшr ocBiTHix та
HayKoBIo( ресурсЬ через мережу Iнгернет в ycix примiщеннях Коледду;

- irЦИВiДУалiзацiя та диференцiацiя нtlвчаннrl обдарованоi молодi, створеr+rя
можJIивостей дJUI реалiзаlii пошуку студекгами ilцlавiдушrьноi ocBiTrrboi
траекгорii; створення умов для здобутгя якiсноТ освiти irшшliдами, дiтьми-
сIФотzlми та дiтьмц позбавленrаruи батькiвського пiкпувшrня;

_ впровадженшI у навчальний процес та дiяльнiсть бiблiотеки Коледку
сучасних iнформшдiiff{Iо( i комп'ютернш( технологiй, створеш{rI з цrею метою
лабораторiЙ длЯ пiдготовrШ та збереженrrя елекгроннID( KypciB, обладнання
аудигорiй дrя проведення дистанцiйншt лекцiй i телеконфереlщiй.

СИСтему внугрiшнього забезпечення якостi освiтtъоi дiяльностi у Коледркi
представлено на рисунку l.



Рисунок l

tII. зАпровАджЕння ()рI€нтовАних нА студЕнтА
НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНIВ

враховуючи рекомеlцацii европейськI,D( iнстrтгуцiй, досвiд iз
запровалкення рамок квачiфiкафй та так звсlнIд( <<eTa;loHiB предметнIdt( областейD
в еС та KpaiHax, якi е гlровiдrппли експортерами ocBiTHix послуг, Коледж повинен
удоскон€tJповати процес розробки н€lвчtlпьнIа( п.панiв, якi мшоть орiентуватися не
на викJIадача а на студента. Процедура затвердкенIUц монiторшrгу i перiодиLIного
перегJIяДу програм пiдготовки i квшiфiкаrцИ повинна вшIючати наступнi кроки:

' ФормуJIюв{lння цiлей i завдаlъ нtlвчt}льних прогрilм:
ОбцруrrгУв3lнн,I своерiлностi програми пiдготовки з урахуванням точок

зору роботодавцiв, фахiвцiв i академiчноi спiльноти (на регiональному l
нацiоншrьному / европейському piBHi).- ВшначенЕя профirпо прогрчlми пiдготовки вiдповiдно до рiвrш
[IрисвоЮванI,D( lсвалiфiкадiй та з ypilxyBaнIяM типовLD( вrадiв зzlнять випускнlшсiв
(карта професiй).

вlвначення зzгtlльшах (iнструментalльнlл1 мiжособистiснlDL системlпоr) та
фаховюr компетентностей, якi мають буги досягнугi в гlрограмi пiдготовки, та €
необхiдпшrи дIя вrзнаш{я професifurоi таlабо академiчноi квшliфiкафi.

система внугрiшlъого забезпечення якостi освiтrъоi дiяльностi



Визначення кiнцевих резуjьтатiв навчан}UI (опис того, що студент повинен
знати, вмiти i бути здатним продемонструвати пiсля завершешuI навчання) за
проrрамОю пiдгоТовки. Кiщевi результати н€lвчllшilI програм пiдготовки рiзlптх
piBHiB мають чiтко вiдрiзнягися. Так cilмo мtlють вiдрiзнrгися кiнцевi результати
IIавчаIIIUI зilпроваДдryвапI|}( у прогр€шri пiдготовкIt спецiшiзацiй.

Результати нЕlвчutНlUl маютЬ буги описанi мовою, доступною для розрлiння
студентalми, роботодавIцми та irrrrrr.nли зяr{iкавленими сторонslми.

визначення критерiiв, за якими офrпоеться досягнення студеIIтilми флей
IIавчапьноi програми та рiвня ixHix досягнень.

Розробка навчilльного IIJIану :

Вибiр видiв нtlвчtlJlьноi дiяльностi, якi дозвоJUIють досягнуги визначенI.D(
результатiв навчання.
, РОЗРОбка ffрукг},ри нilвчttпьного ппану: визначення перелiку i змiсту

Iltlвч€lJlыПl}{ дисцrШлirl i пракпlrс; розподLч IIавчшIыIого часу студеIIта, вI1зIIачеIцUI
пiдходiв до викJIаданн;I та навчаннrI, а також методiв офrповаrпrя. При IpoMy слiд
ураховувати, що:

сфера iHTepeciB науково-педагогiчrшш< працiвникiв цри форrчrувашi
навчtшьного Iшану мае бри урахованц однак iI роль € значно меншою у
пoplBIUIHHl lЗ зtшлttноВанимИ результатами навчання, Що i е суттю qгудеЕто-
орiентованого пiдходI до формування навчtlльного плану;_ мlнlмващя кtлькостi н€lвчulльнIо( дисциплiн сприrIе пiдвlшденrrю
об'еrстrшноgтi оцilшоваrшя рiвlля сформовшrостi компетентностей у студента як
завдяки I\{ожJIивостi досягrIеIIIш вiдповiдrостi змiсгу дlлqlитrтrfuIи зЕtIL11€шIовзlIuIм

результатам навч€lшlrl, т{к i завдяltи можJIивостi об'еднати експертнlй потеlщiап
викJIадачi" у rроцесi пiдсумкового оцirповання.

Формуrповtlннrl крlтгерiiъ, за якими вiдбуватиметься перегJIяд навчttльних
ГШаНiВ У РеЗУЛьтатi як зворотного зв'язку iз викJIадачамц студентtlми,
виtIускниками i роботодавцями, так i внаслИок црогнозуванюI розвитку гаlryзi r
суспiльства.

вiдповiда.uънi за впровадкення: випускilючi щшловi koMicii; Методична та
педагогiчна ради, директор.

Kplmepii ефекплвrrостi: irцекс працевлаштуваIпц вIIпусшш{кiв; мобiлыriстъ
стулекгiв; рей,гиlг за оцiнкалли роботодавцiв.

ry. КОНТРОЛЬ ЗА МЛТЕРIАЛЬНО_ТЕХНFIНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
oCBITHboi дlяльностI

Матерiально-технiчне забезпеченнrI нalвчального процесу в Коледжi мас
ВiДПОВiдати Вимогам до проведенн,I лекцiйншr" комбiнованI,Dь праIсгичних i
лабораторtйх зtlнJIть, навчzlльноi та виробнrшоТ практик.

Види З€шuIть вLf,}нач{lють мiнiмальнi HopMaTlBHi норми для забезпеченнrI
ПiДГОтОвrсл фаriвцiв за Освiтrъо-професiйдп.rми програмаfuIи <молодrrrй
спецiаrriстD, матерiально-технiчною та iнформацiforою базою, а саме :

- ЗабеЗпеченiсть лабораторiями, полiгонами, обла,дн€lнням, устаткувtlнням,
неОбхiдltlшли для викон€шня нчвчlшьн}il( rшанiв i гlрограм пiдготовки фахiвцiв у
Коледкi за напрямами та спецiальностями (у % вiд потреби) - 100;

- забезпеченiсть сцдентiв гуртожитком (у % вiл потреби) - l00;



- кiлькiсТь робочЮс комп'ЮтерниХ MicIp на 100 сryдеrтгiв - 9;
- наявнiсть пyHKTiB харчування,
- наявнiсть спортивноi зали;
- наявнiсть спортивного маЁцшrчжа;
- rrаявtriсть медиt[IIого пуuкгу;
- забезпеченiсть студентiв пiдручнlжами, н{lвчаJIьними посiбшлrсами, що

мlстяться у бiблiотеru КоледlсУ (%) - 100 (1 пiдручrшпс чи нtlвч.lльlлй посiбrшк
на З-х студеrrгiв);

- спiввiДношеннЯ посадковID( Micrp У читальнI'о( запах Коледду до
загапьного контингенту студентЬ (7о) - 5,6;

- забезпеченiсть чит€lльнLD( зшliв фzuховшли перiодичними видtlннrlм и - 6;
- можJIиВiстъ досТупу педiГогiчниХ гlраliвнlЛсiв i стуДеlrгiв до IHTepHeT як

ддсeрела iнформацii.
Коrrгролъ за BIжoIIaIшUlM i дgцршмаIпIям зIц}IIачеIIID( IIормативiв в Коледдti

здiйсrтоЮть у межitх своiх службовrо< обов'язкiв застушrики директор4 завiдувачi
вiддiлеrъ, голови IцIкловID( комiсiй, методист IIIJIяхом систематичнот перевiрки
реiUьного стаIIу кожного покff}ника матерiально-технiчного та iнформацiйного
забезпеЧення, i, в разi йогО невiдповiдносгi нормативному, вжrшаюiь необхiднюr
заходiв щодо його приведення до норми.

Лабораторнi занятгя з нulвч€lльних дисщашliн проводяться в нчlвч€uIънI,D(
лабораторiях (дшri - лабораторiях) Коледку, що м{tють необхiдне матерiапьно-
технiчне та методиtIне забезпечення.

Ч. КOНТРOJIЬ ЗА КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Педагогiчнi працiвники - особц якi за основним мiсцем роботи в фаховомуколедкi шрофесifшо заftrлаються педагогiчною дiяльнiстю у поеднаrшi з
н?lвч?lJtъно-методиrlною та культурно-вI&човною роботою зi сц/дентtlN{и
(слухачами).

Кiлькiсr*rй та якiсrшй склад педагогiчшD( працiвrпшсiв, як штатнIо(, так i,
меншоЮ мiрою, Tloc, якi праIцоють за сумiснрIцгвом, е однiею з кJIючовlо< позlддiй
бiлъшостi рейгиrгiв Внз. Вrшrоги до фш<ового рiвня викJIадаr{ького скл4ду та ix
HayKoBID( досягнень значною мiрою визначrtють можJIивостi отриманIuI лiцензii
ДЛЯ НаДаШЯ ocBiTHix послуг. Саме викJIадаIFкий склад у кiнцевому пiдсуплку несе
вiдповiдшlьнiсть за розробку навчальнID( програJчr, iT запровадження, якiсть
викJIадання та оцirпов{lннrl, забезпечення зворотного зв'язку iз роботодtlвцями,
вIтIускlпжами i ст},деIIтами

згiдно з нормативними вимогами частка педагогiчrл.лх працiвrпкiв вшцоi
категорii, якi викJIадають лекцiйнi години дисlщrшiн навчального гшану
спецiалъностi та прtilцоютъ у дiлному навч€шьному закпадi за основним мiсцем
робоги з грианiтарно[ та соцiально-економiчноi, математичноi, црIФодничо-
HayKoBoi та професiйноi та цр€lктиtlноi пiдготовки пiдготовки мае ст€lновити 25
О/о вiд кiлькостi годин.

, Педагогiчнi пpaliBHlлcll, якi пращоютъ у Коледкi, пoBr*rHi вi.щlовiдати
таким вимогам:

мати високrй чи достатнiй piBerrb професiоналiзму;
володiти рiзнипrи формами i методами педагогiчноi дiяльностi;
забезпечувати стаIцарти навчalння i вlосовiлш{я ;



_ володiтикомп'ютернlаtлитехнологiями;
- пiдвипIувати квшiфiкацiю (l рirз за 5 poKiB);
- мати власнi методичнi розробки;_ проходити атестацiю вiдповiдно до Типового положення гtро атестацiю

педагогiчню( працiвнlдсiв.
У фахоВому коле.шкi розРобленО та запровадкено систему офшовшrня

ефеlоивностi роботи викJIадачiв, яка okpiM вiдойостей rтро rIасть у методичнiй
роботi (кiлькiсть методичних розробок тощо) вкJIючае показники, за допомогоЮ
яIfiDi можна oxapalff еризувати:
- якiсть проведення нtlвч€lJьнLD( зtшUIть (за монiторинговими оIIитувtlннrIми

студеlrгiв, випускlпшсiв, вlжладачiв IцIкловLD( комiсiй, вlжлqдачЬ, якi
забезпечують дlсlщплilщ що е наступними у струкгурно-логiчнiй cxeMi
викJIадашrrI тощо);
- piBeш прогресу студекгiв (ощrпоеться за вiдсотком якостi i успiшностi

навчан}ш студеlrгiв Упродовж семесгру i на пiдсумковому контролi, з урахуванням
результатiв вuгугпrого коЕгроrпо i показнrшiв успiшносгi на дисrцшшiнаr, якi
викJI4дiuIися р анiше) ;

- ЯКiСТь офrповш+rя успiшностi студентiв (за розподiлом оцiнок з навчальнlD(
дисlитrлiн упродовж семестру i на пiдсумковому коrrгролi; за порiвнянпsм
розподiЛу оцiнок по тому ж коIIтинге}Iту студеllтiв на спорiднених дисlщrшiна:/
дисrишliнах того ж рiвня скJIадностt у той самий перiод часу; за результатами
коЕгроJIю зitлишковIо( знtlнь студентiв; за порiвIuIнням з успiшнiстю сryдеrrтiв на
дlсlигшliнФr, якi викJIад€шися ранiше/пiзнiше, aше в якIо( оцil*оються набугтя
студентами TID( c{ll\,tlD( чи однотиIIних компетентностей тощо);
_ piBeнb навчапьно-методиtIнID( розробок (експертнi оцilжи, в тому числi

зовнiшнi);
- пiдвищення квшiфiкшдii;
- }цасть у метод,цнiй роботi щлrсловоi KoMicii;
- }лIасть у роботi з оргшriзацii навчального процесу;
- rIасть у профорiеrrгацiЁпriй роботi;
- rIаСТЬ В ilДпlокзаходах/роботах/проектilх, спрямованIаэ( назросташrrlякостi

освiти в Коледкi, на пiдвrпrцення ефеlстивностi дйльностi Коледку тощо;
- ilmle.
ЗаРахУвання педtгогiчнлос гlрацiвниlсiв на роботу до Коледжу здiйснюеться, як

ПРаВИЛО, За конкурсним вiдбором. Претеrценти на BaKaTHi посади под€lють:
- зirяву;
- особистий листоц заповнешй у встановленому порядку;
- копiТ докумекгiв про ocBiTy;
- копiiilшllосдокументiв, передбачеrлоrзаконодавством.
'' Фаховlй коледк забезпечус пiдвищенrrя квалriфiкацii педагогiчшо<
пршдiвrшкЬ не рцше, нiж один рш на п'ять poKiB.

Метою пiдвиrцеrшrя квшiфiкацii педагогiчнI.D( rrраr{iвrrrшкЬ е формування
яКiСнОго педагогiчного персонtшу Коледку, що спрямовttне на розв'язшrrrя



кадровIд( проблем, реалiзаlдiю механiзмiв ix кар'ерного росту, ix мотl,лвшцi до
якiсноi професiйшrоi дiяльностi та софагrьного захисту тощо.

КоrпроЛъ за якiстю пiдвl.шцення квшiфiкшдii педагогiчнrос працiвlпакiв
Коледку здiйсrшоють голови IщкловID( KoMiciй, завiдрач методичтIИМ кабiнетоМ
та застушпil( дФекгора з llltвчtlJьrюi робош.

VI. КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

Вшлrоги до навчaJьно-методичного забезпечешuI

навча-llьно-методичне забезпечення пйготовки фахiвцiв за ocBiTHbo-
l .9

проQесlиними програмами предстtlвленO :

освiтrъо-професiйrrою програмою пiдготовки фа:<iвlц ;

навчalJIьним Im€lHOM, затвердкеним в устtlноВленомУ порядку;
- нЕвчаirъно-методичним забезпечЁннrrм kolшroi навчалъноi дисlцшi.iriни

навчального плану в вiдсотках:
- нttвчаlJlьними i робочшrли прогрilмilми дисIs{гIJIiн - l00;
- IшанilМи ceMiHapcbкIoq пр:ктиIIНLD( занrIтЪ, завданнями дlя лабораторнID( робiт

- 100;
- методичними вказiвкаltци i тематикою контроJIьнIоL курсових робiт (проектiв)

- 100;
- П€кетtlми контрольнLD( зilвдilнь дIя перевiрки знalнь з дисIцпIJIiн _100%,
- програмами Bcix BlцiB прiжтик (%) - l00;
- методиtIними вказiвками NIя виконанIш дшшомнюr проекгiв;
-ДИДuКТИЧНим забезпеченням caMocTifuroi роботи студекгiв (у т.ч. з

використtlнням iнформацiftrшс технологiii, Уо - 100;
- lсритерiями оцirшовання знtlнь i вмirъ студентiв

кокгролъ за вiдповiднiстю pea]rbнrтx покulзникiв навчалъно-методичного
забезпечення нtlвчtlльного процесу в Коледкi нормативlплм здiйснюють голови
IцiKJIOBID( комiсiй, завiдувач методичним кабiнетом, заступник дIФекгора з
навчапьноi роботи у межirх cBoix службовшс обов'язкiв.

НМК щорiчно оновJIюеть ся - переглядаеться змiст робочоi навчальноi
ПРОГРаМИ, ДОповнюсться список навчаJIъноТ лiтератури, iнформацiforlD( джерел
мережi Iкгернет та iшrre.

КОrrГРОлъ За наповненням НМК здiйсшоють голови Iц{кловID( комiсiй,
Завiдрач методичним кабiнетом та застуIIнIж дrректора з навчаJьноi робmи.

ЧП. КОНТРОЛЪ ЯКОСТI ПРОВЕДЕННЯ НАВ,ЧАЛЬНИХ ЗЛНЯТЬ

ЗаВДШцrями коЕгроJIю якостi гтроведення занять та контрольнlD( заrодiв
(iспlrгiв та iшrrrц форм коIilролю навчапьнID( досягнень gгудеrrтiв) с:

- встtlновленIlя вйповiдностi змiсту зашшь вимогllм робочоi црогрilми
, нчlвчшrьноi дислрrrшiни ;

],, - встttновлення рiвня пiдготовленостi викJIадача до занять;
- перевiрка Еilявностi навчально-методLпного забезпеченюt фобоча

пРОграмa, Im€lH-KoHcпeKT, засоби наочностi та дидшстичнi матерiали,



методичН1 матерl€lJIи: тесТи, набiр прiжтичнID( завдань тощо, перелiк
тзн, що використовуютъся пiд час зtш{rlття, список лiтератури);_ вIвначенн,I тOоретиIIного та методичного piBH,I викJIадашrя дисцигlлirпа.

гl-rrаlrраrпrя конгролю якостi цроведеншI зtшшть та коЕгроJIьних засодiв
проводиться з урilхуванням шrа-пiзу результатiв успiшностi студентiв, вiдгукiв
студентiв та ix батькiв, проведення aTecTmlii викJIадачiв тощо.

Коrrгроль якостi проведення зilштъ та контрольнID( заrодiв здiйсrпоеться
за допомогою:

- кошгролышLк вiдрiдуваь зI}IUIть (icmlTiB та itmll,пt форм коIrгрошо
н{lвчаlльнID( досягнень студекгiв) головапtи цикJIовID( комiсiй,
методистом, завiдувачами вiддiлеlъ, заст)дIникill\dи директор4
представникtlми студеIrгського самоврядранн,r;

- проведешrrlм вiдкрrтгш< зшuIть.

ДЛЯ КОнТРоJIю якостi проведешш занять та коЕгрольнID( заrодiв
встановлено таку перiодичнiсть :

- коIrгрольнi вiдвiдуздrlш - не рiдше одного з€шUIття (або кокгрольЕого
зilходу) у навчаllьному роцi;

- взасмовiдвiдуваlпrя зЕlюIтъ - вцвцувашUI викJIадачами не менш двох
занять irш;щк викJIадачiв за семестр;

- Вiдкрlлтi зшrrrгя обов'язково гtроводять викJIадачi Bcix ква_гliфiкшдйlпоr
категорiй в piк aTecTmlii.

VПL KOHTPOJь ЗА ЯКIСТЮ ПРАКТИIIНОГО НАВЧЛННЯ СТУДЕНТIВ

Пршстична пйготовка е невй'емною частиною пiдготовки молодшID(
спецiапiстiв. Оргшriзацiя гrрактичноi пiдготовки студекгiв регламеЕtуеться
положенням про проведешuI прtlктики студеlrгiв вищих навчальнlD( засл4дiв
Украhщ зt}твердд(еним н.кzlзом MiHicTepcTBa освiти Украiни вц 08 квiтня L993
року Ns 93.

МЕТОЮ гrРактичноi пiдгmовки € оволодiшrя студеIIтчlми сучасними
методtlми i формаlrли органiзшдii rrрацi, формувшrня у HIФ( на ocHoBi отриманю(
знtlнь rрофесiйшос умirъ i навичок дrя пршlнятгя сашrостiftrшl рiшеш пiд час
виконання виробничrж завдань.

БаЗами практичного нitвчzlшul студеrrгiв Коледку с нчlвчaшьнi майстернi,
полiгошr, де цроводяться прiктиIIнi зшrяття та рiзнi вI4ди пр€lктик.

вiдповiдшlьrпшrли за органiзацiю, проведеншI i кокгроль якостi
ПРДсп{чного нttвч€lння студеrrтiв у Коледrсi е завiдрач з навчilпьно_виробничоi
прш(тики , завiдувачi вirytiлеrъ, вiдповiдri щдсловi KoMicii.
Завiдувачi вiддiлеlrь вiдповiдають за:

СВО€часне формув€lння графlку проведенIut практlтIного навчашuI сryлеrrгiв
вiддiлення та пiдготовку гlроекгiв наказiв щодо ix гtроведеннrl;
- KorrlpoJlъ За цроведенюIм органiзащifurшс зzurодiв перед н€lпрilвленIlrlм

студекгiв на бази црактl+Iного навчilння.
Керiвrшшси пракгики вiдповiдшоть за:



- розробку та вдоскон€tлення процрам пр€ктик i навчально-методи.IнIlк
MaTepimliB гrраrстичного н€lвчzlнюI;

- проведенн,I оргшriзацiЁшш< заlкодiв перед виiздом студеrrгiв на бази
цракrичного нiлвчашrя, у тому числi:
- iHcTpykтm( про порядок проведенtш занять та безпеку працi пц час

перебуваlпrя на базах прiктшшого навчtлшul;
- надilнн,I студеIrтаМ необхiдншr докумеllтiВ (iщшiдучUБнLD( завдань,

щоденrшшсiв з пракгшсr, МеТодиttнID( вказiвок тощо);
- ознайомлення студентiв iз системою звiтностi за результатами практиtIного

навчtlння (офорцлення щоденникц виконанIш iндивцуа.пьного завдання тощо);
_ проведенн,I зi студентtlми попереднього обговореrпrя змiсту та результатiв

проведення практичного нalвчalння;

- подаш{Я головi цшоlовоi KoMiciI письмового звlту за результатами
проведеногО прiжтичного н€lвчаннrt iз заувчDкешrями та пропозшIiями щодо
ikполiгшlеннrl.
За*цу"а., навчапьно-виробничоi гtракгrли вiдповiдае за:
- оргtlнiзаlцю i гlроведеннrt прtlкпшного навччtння студешгiв Коледжу згiдно з

вимогчtми освiтrъо-професifuпоr програ,}r;

- УЗГОДКеШШ iЗ завiдувачами вi/цiлеrь графiкiв пр(жтичного навчtlшш;
- ПiДГОТОВКУ договорiв з пiдприемgгвами-базililшл виробlмчоi технологiчноi

практики;
_ вза€модiю iз керЪншсtlми гIрЕктичного н€IвчанIUI та затверд}кеншI звiтiв глрО

резулътати практиIIного нzlвчашrя;
- коIilролЬ за якiстЮ проведеНня праIсШчногО навчання студеlrгiв: виконаннrI

програми практик у повному обсязi, свосчасне проведеншI iHcTpyKTalcy з технiки
безпеки на робочшt мiсцях, використzlннrt на робочш< мiсцях спецiа_lьного одягу
тощо.
- перiодичне iнформувtlння дrректора Коледку про якiсть проведешuI

пракгIцного навчання та BHeceHIш пропозшцЙ щодо ii полiгшlеннrl, оснаIцення
лабораторiй сrIасним облqднанням, забезпечення студеlrтiв облqднаrшп,tи

робочими мiсrцми;
- rlacTb У ПiДГmОвцi нормативнID( документiв, що регламентують практиtIне

нtlвчання студенгiв Коледlку
- ан€rлiз результатiв прiжтичного навчашuI;

i - РОЗРОбкУ rrропозlаliй щодо Його покрilценнrI гIрtжтшIного н€lвчilннrl.

Ж. КОНТРОЛЬ ЯКОСТI ЗНАНЪ СТУДЕНТIВ

ПmОчrшй ко}rгроль здiйсr*осrься викJIадачем систематиtIно протягом
семесгру пiд час цроведення ycix в1-1дiв зш{ять та мае на мgгi перевiрку:

обсягу, глибшпл i якостi спрrйuття та засвоеш{я матерiапу, що
вивча€ться;



- рiвня опаrrуванIи н€lвичIками caмocTifuroi роботи та визначенIUI шляхiв i
засобiв ix формранIuI та розвитку;

- ступеня вiдповiдапьностi студекгiв та ix ставленIrrI до навчашrя;
- стимуJIЮвtlшlrI iкгересУ студеrrгiВ до дисцШшiни та tктивностi у пiзнш*ri;
- вIIзIIаЧеIпUI rlедолiкiВ у зIIilцLqх i шляхiв iх подолЕшпш, а також д,lrl

прогЕозрашuI результатiв навчанlrя.
Форми та методи проведеш{я поточного коIrгро.lпо пiд час навчЕtлъних

зtшrlть i система оцiнrовшпrя рiвня знtlнь визначчlються викJIадачем та вiдповiдною
IцшJIовою комiсiсю.

перед початком викJIадашut дисrщrшiни викJIадач повинен довести до
вiдома студеrrгiВ вимогИ дО поточного коЕгроJIю знilнь. При гlроведеннi
лабораторнlDq прiктиIIнш(, ceMiHapcbкю( занrIть, самостiйноi роботи обов'язковим
е поточнr,rй контроль пiдготовленостi студентiв до виконаш{я конкретноi роботи,
завд€uь з TeMIt зшUIття, ш{съмове офорш.rеrпя роботи та if зtL\ист перед
викпадачем. Оцiжи за видtlми аудIrторноi та самостiйноi роботи викJIадач
з€lносить до журн€lлу облiку роботи шс4демiчноi гругшr

Кокгроль за виконанням студентами навчапьного tIJIilHy здiйсшосться
завiдувачем вiлцiлення i передбачае вiдвцраrпrя занять та контроJIь поточноi
успшIност1.

семестровий контроль проводиться у формах семестрового екзамену,
длферешiйовшrого за-lliку або залiку з koнtсpeTHoi нtlвч.lльноi дисцигшiни в обсязi
навчальногО MaTepia-Try, вI,Iзначеного навччшъною прогрllмою, i в термiни,
BcTaIIoBлerri rrавчшtышл}t IIJltшIoM.

Результати семестрового контролю розгляд€lються на засiдш*rях Iцжлових
комiсiй, МетодиЧноi i Педагогiчноi рад, де визнача€ться ступiнь пiдготовки
стуленгiВ з дисIц{ГIJIiн навЧа.шьногО IшilIу, встilновлюються причини отримtlншI
студентами негативнID( оцiноц rrрш:ir,tаються рiшеtшlя щодо усунення недолiкiв.

АНШiЗ результатiв нчlвчzlнIя чгудентiв на вiддiленrrях проводиться
завiдувачами Bi цдiлень i шlаснипли керiвrлшсtlми tкадемiчнюr груп.

Сапесmровi зuлiкu
Вrдчrоги щодо отримtlшu зшIlку оголошуютъся студентам вiдповiдшпли

викJIадачамII IIа початý, семестру.
Семестровий диференцiйовашй зшliк - це форма пiдсумкового контроJIю,

ЩО ПОJIЯГае В Оцiнцi засвоеншI студентом навчального матерiа-шу з окремоi
НilВЧtШЬнОi Дисциrшirш на пiдставi результатiв вlпсонаних iндрrвiдуrulьнLо( зilвдtlнь
фОЗраlунковIDq rрфiчrшt тощо). Семестровлй диференфйоваrий залiк
IШШ{УСТЬСЯ ПРИ ВiдСУгностi екзамеЕу i не передбачае обов'язкову присутнiсть
студекгiв.

Семестровий за-пiк - це форма пiдсумкового кокгроJIю, що поJIяга€ в оцilцli
Засвосння студентом нtlвчЕlJlьного MaTepimry на пiдgгавi резуjьтатiв вrдсонЕlнIul
ним певнIr( влцiв робiт на Bcix видах занrIть.

СемеСтРовий залiк оцirпоетьGя за двобшrьною шк€шою: (зарахов€lно) -(незараховано), незадовiлъна офrжа заноситъся тiлъки до екзаменацiforоi
BйoMocTi.

Сuоесmровi екзшлtенu
Семестровий екзамен це форма пiдсумкового кокгроJIю засвоеннrI

студеЕгом теоретиt{ного та прtктичного MaTepiarry з окремоi навча_пьноi
дисщrгшiни за семестр, що проводитъся як контролънlй захiд.



Студеr*г" за перiод нчlвч€lннrl
вiдповiдностi до н€tвчальних гшанiв,
затвердкенlD( навчальнlD( програм.

повитrнi скласти Bci екзамени та залriки у
графiкiв н€lвчilльного процесу, а також

.Циреlпор Коледку може надiлвt}ти ilцивiдушlьнi термirпа скJIаданruI
екзамеrriв (досгрОкове сIс,IqдацIuI cecii продовжеrтlш iecii) сrудеrrrаоп, якi пtшотъ
для IFого пoBtDKHi причшrи.

Екзамени проводяться згiдно з розкjI4дом, якrй скJIадаеться вiдповiдно до
затвердкеного нllвчiшьного гшану з }рахувilшшм гrропозlадiй вrпсrr4дачiв,
студентськоi р4дц зffгвердкуеться дIФекtором i доводиться до вйома вшшадачiв
i студетrтiв не пiзнiше, як за мiсяIщ до початку cecii.

Екзаменатор повинен:
дотр}ilvrУватисЬ розкJIадУ екзаменiв (дата час початку екзilмену, аудиторiя);
проводити екзtlмен (запiк) тiльlол за бiлетами (контрольними завдаr*rями),

що розглянутi i затвердженi на засiдшпri вiдповiдноi lдшслlовоi KoMicii;
гlри уснiй формi екзilмену оголошувати офнку одразу пiсля закiнчеrпrя

опIrгування студента i проставляти iT в за.пiково-екзаменафйну вiдомiсть та
зшliкову rсI}DIOry;

- при гплсьмовiй формi екзамену оголошувати оцirпсу не пiзнiше настуIIного
дня.

Екзаменатору надасrься ttрllво задавати студентам додатковi заrпrгаrпrя як з
теоретIтIного матерiшlу, так i пракптчного (з4дачi, црикJIqди) в межах програми
д€lного курсу.

при гlроведеrrrri семестрового ко}проJIю екзаменатор повинен мати таку
документацiю:

розглянугиЙ на засiдаr*ri цаrшовоi KoMiciI (iз зtr}наченIUIм номера
tIротокоJry та дати засiдшrrrя rцш-tlовоi KoMicii) комплект екзаменацifuflD( бiлетiв;

затвердженi головою цикJIовоi KoMicii крlтгерii оцrшси рiвня пiдготовки
студешгiв;

вiдомiстъ облiку успiшностi, яку екзilменатор отриму€ в завiдувача
вiддiлення напередоднi або в день проведення семестрового коЕгроJIю.

Er€aruerrи провомться згiдrо з бiлетами в ycrriй або шлсъмовifл формi.
Форма проведешfi екзамену визначаеться цикловою комiсiсю.

кiлъкiсть екзапrенаr{iftrих бiлетiв дIя екзамену повинна перевищувати
кiлькiсть сryлеrrгiв у нilвчiIJIьнй групi. Питанrrя екзilменilIiйного бiлету мilють
забезпечувати контроль знань та навичок студентiв з рЬшж роздiлiв (тем) курсу.

ПИСьмовi екзаменацiйнi роботи студеrrгiв зберiгаються на цlжловiй KoMicii
протягом року.

Критерii оцirпси вiдповйi студента повиrпri врil(овувати насамперед iT
повноту i гrравшьнiсгь, а тtкож здатнiсть студента:

узiгt}Jьнювати oTpm,raHi знilння;
- застосовувати прilвила методи, пришIшIи, зЕкони у KoIжpeTHI4'(

скгуацiях;
- аналiзувати i оцirповати факгц подii, ilrгергlретувати схеми, rрафiки,

дагрilми;
- викладати матgрiал чiтко, логiчно, послiдовно.



.Щля забезпеченШI високОi якостi пiдготовки фахrвцlв у фаховому коледжi
caMocTifura робота студеlrгiв оргшriзуеться та координуеться педагогiчними
гlршliвlплками, якi вiдповiдають за викJIадашilI дисцигшliн.

обсяг самостiйноi роботи студеrrтiв дIя окремоi дисщшrпiни визначаеться
робочим навчilJIьним пл€lном пцготовш фахiвфв за вiдповйною спецiальнiстю.

педагогiчнi гlршцвники, якi вiдповiдають за викJIадашш дисlц.lплiн, м€lють
розробlrГи вiдпоВiдне меТодичне забезпеЧеннrI та irцрrвцуа-тlънi зtlвдilння для
gryдеrrгiв.

CaMocTifuia робота студентiв повинна завершуватися вiдповiдlшшл
оцilпованням рiвrrя набугюr ними знань.

вiдповiда.пьнiсть за проведешilI саллостiйlrоi роботи студеlrгiв несуть
педагогiчfr ,rрurц"ники та голови IцшJIoBIш( комiсiй.

Контроль за самостifuiою роботою студентlв здiйсшоють викJIадачi, завiдувачi
вiлцiлеrъ та заступник директора з навчальноi роботи.

luрекmорська конmрольна робоmа (далi Д{Р) - це набiр формаlliзовшrrос
зilвдilнь, вrrрiшення яких потребуе yMiHrш застосовувати iнгегровшri знаннrI
прOfрамнOгo матер iarry дисцигшiни.

дкр е скJIадовою оцillки дiяльностi як окремого педiгога, Tttк i всього
педагогiчного колективу, що дозвоJIяе виrIвити слабкi сторони навчtLпьного
процесу та вiдповiдно сгшшrувати роботу щодо усунення недолiкь.

завдання лкр повиннi бути багrговарiантними (не менше чотирьох).
Форма цроведення дкР вшtначасться щ{кJIовою комiсiею. Змiст

контролЬноi робОти повиНен врtlхОвувати перевiрку як TeopeTшIHlD( знань, так i
пpilKTшIHID( умirъ та HaBиtIoK з дисlцлгшliни.

ЗавдшшlЯ на l[tP пoBrдrrri вiдповiдrш обсягу вивченого MaTepiaпy на
момент if проведення. Завданrrя лкР розгJIядаються на засiданнi Iц{KJIoBID(
комiсiй.

дtР rrроводиться що семестру перед вист€lвленrrям пЬсеместровоi оцilжи.
ТРШШriСТЬ ДКР Зiшежитъ вИ ii обсяry, форми зilвдIlнь i не може перевиIцрi}ти
двох шсqдемiчrпD( годIilr (як правltло - одlв шсадемiчrlа годиttа).

На ДИРекторськiй кокгрольнiй роботi студентам забороняеться
КОРИСТУВаТиСь конспектами, нrlвч€lльною, нормативною, мЕтодиtIною
лiтературою.

Завдшrrя виконуються студента}rи на oKpeMID( аркушФ( паперу.
ВЦДаЧа ЗаВДtlнь на дIФеIffорську кокгрольну роботу та збiр BlлcoнtlнlD(

КОЕГРОльнlок робiт здiЙсl*оетъся особою, вiдповiдаJьною за ii проведешuI.
KoMruteKcHa конmрольна робоmа (далl ККР) - це набiр формалiзованID(

завдilнь, вирiшення якIФ( потребуе умiнrrя застосовувати iнтегрованi знання
програмного матерiалу дисrщгшiни за увесь курс.

ККР € СкjIаДовою оцiнки дiяльностi як окремого педrгога, так i всього
педагогiчного колоктиву, що дозволяе виявити слабкi сторони нilвчitJlъного
процесу та вцповiдно сгшанувати робоry щодо усунення недолiкiв,

Завда:rня ККР повиrrнi буги багатоварiантними (не менше чотирьох).
ФОРма проведеш{я ККР визначасться Iцдшовою комiсiсю, Змiст

КОНТРОльноi роботи повинен враховувати перевiрку як теоретичних знань, так i



прfктиLIних умlнЬ та HalBиtIoK з дисциплiни, результатiв самостiйп{оi роботи
студентiв за увесь курс навчальноi дисlцшlлiни.

Завдшпrя на ККР повиннi вкJIючати ресъ обсяг вивченого матерiшlу.
завдшпlя ккр розгjIядаютъся на засiданнi tцrкJIових комiсiй.

ккР проводитъся в кirщi вивчеrrrul IIalвчЕlJIыrоi длсlцлплirrи. Тривачiсть ккР
залежить - двi академiчнi години.

пiд час проведеннrI ккр СтудеrrгаIчI забороня€ться користуватись
конспектilми, навчtlлъною, нормативною, методичною лiтературою.

Завдаr*rя викоr{rються студеЕтаIuи на oKpeMI.n( аркушilх паперу.
ВИДача ЗавДань на директорську контрольну роботу та збiр виконtlних

контрольних робiт здiйсrпосться особою, вiдповiдitJlъною за fi гrроведеншI.

Х. СЛМООЦIНКА ЕФЕКТИВНОСТI ДIIIIЬНОСТI
IЗ ЗЛБЕЗIIЕЧЕННЯ ЯКОСТI

НеЗВаЖШОчи на те, що iMiдK нtlвчttлънlD( закладiв формусться перев€Dкно
зzlвдяки зовнiшнiм оцiltкам, основним механiзмом забезпечешш якостi освiти с
наявнiстЬ ефекгlшноi системИ самооцirПоваЕн* Свропейська асоцiацiя iз
забезпеЧеннrI якостi вищоi освiтИ вI,Iзнача€ самопiзНаннЯ як вiдправну тоIшу дJUI
ефективНого забезпеченнrI якостi: <Важливо, щоб навчапьнi заклади володiли
засоба.тrли збору й шrалiзу iнформшдii про свою власну дiяльнiсть. Без Isого вони
Не ЗНаТИмУГЬ, що спраr{ьовуе добре, а що потребуе раги, або ж не булугь обiзнанi
З резулътатil\{Е iпrrовацiйrrоi дiя"чыrосгil>. Саме процед},рII самооцilшоваIцUI,
здiйсrпованi на piBHi навч€lльнID( програм таl або cTpyKTypHI,D( пiдроздiлiв (Iцжлова
комiсiя/ вiддiлення), дозволлоть навчальному зilкJIаду iдеrrгифiкувати помилки i
ПРОбЛеМИ, ВиrIВити к-lпочовi чинники rrроцесiв, знаfrги огrгимшrьнi шJIяхи
виправлешr,I ситУацiI. Необхiдними передумовrll!{и цроведешш дiевоi самооцiнки
€ нtкопичення i сукупний аналiз усього масиву даних, якi характеризують рiзнi
сторони навч€Iльного процесу, а тiжож ЗаlIiцaздgнiсть в отримчtннi об'сктивноi
оцiнки. Доцiльнрш € тzжож порiвняrшrя власноi дiяльностi iз покttзник€lми
подiбшос закла,дiв, що дiють на теренах Свропейського простору вlдцоi освiти та
поза iлого MeжaMIt.

виявленi недолiки освiтrъо-професiйноi гrрогрilми подtlються на розгляд
методиtlноi ради коледку. Методична рада на своему засiданнi ознш?омлюсться
та гlриiiмае рiшення щодо усунення зара]кень та недолiкiв.

На сьогоднi в Коледжi сформована система облiку iнформацi! призначена
ДЛЯ ЗабеЗПеЧенIи звiтностi як за окремими скJIадовими дiяльностi так i вфлому у
Коледкi (кадрова полiтик4 фiнансова дiяльнiстъ, облiк контингеmу студенгiв та
ix УСпiшностi, нtlвtlнта)кення викладачiв, облiк матерiальнID( pecypciB тощо).
едшиЙ пЦхц до if формрання забезпечуе регуJIярне оновлешш iнформафi, дас
МОЖЛИВiсть здiЙсшовати шlалiтичнi дослiдкення стану спрilв в Коледжi та його
cTpylff ypHlo< пiдроздiлах.

,.Щля забезпоченIil дisвостi внугрiшlъоi системи iз забезпечешuI якостi
КОлеД2к IIпану€ удосконаJIити наявних iнформацiforих системи каlшlелярii,
нilвч€lльноi частrдш, Приftrлапьноi KoMicii, бухгаirгерii шJIяхом.

- ДОповнення (угочнення) перелiку кокгролъованID( покilзникiв, виплог до ix
шкiulюваIrr{ъ перiодичностi фiксацil з метою не лише задоволення вимог
традlлдiйноi звiтностi, а й забезпечення можJIивостi формувttння iнформачiftrих



блокiв для pacTi в мtжнароднtоt процрамах та документуван}ш параметрiв,
визначенtо< Коледдем як вIDкJIивих дJrя анirлiзу дiяльностi;- розширеш{rI (створення) шrалiтичних можливостей: формуванrrя звiтiв пiд
новочаýну задачУ; BйcTeiKeшrrl динilмiки гrроцесiв у часi, в розрiзi cTpylffyplilD(
пiдрозд|riв, вrцiВ екоlrомiЧrlоi дiялыюстi i rrавча,чыIILк прогрu*, i, ,u*o.yo*rnцnn
ilшllоt (мiжнародно-визнштих) класифiкацifoiих схем тощо;

- забезпечен}uI alвтоматичного обмiну
неконфiдеlщiйного характеру.

iнформацifoiими блокалли

г[лануеться розмежувати вiдповiдальнiсть щодо збору iнформачii мiж
струIсгурними пцроздшами, встановивши вiдповiдальнiсть ocTaHнix за
достовiрНiсть данИх i своеЧаснiсть iх збору (i передачi iншим пiдроздiлам), та
н4дiшrги iх вiдповiдшrми повновtDкенIlrIми щодо дотриманIrя виконавчоi
дисrцlгшiнИ постач{lПьникамИ iнформацii, З метоЮ уникненнrI дуб.lповання
irrфор мацiifo плк зашrгiв.

планами розвитку н€lвчzlльного зiжладу передбачено зобов'язати
вiддiлення сформувати бази дilнIо( виtгускникiв та розробrтги системи зворотного
зв'язку iз виtryскниками та провiдlпами роботодавцями гшlузi. основшrм
завданням цI,D( баз i систем е дослiдrсеtпlя кар'€ри вI,Iпускникiв Коледду, ix
працевлilштувЕlннrL дшrамiки зайнятостi, службового просуванrш i росту, а також
з адоволеностi працедав цiв kBaili ф iкацiею випускникiв.

У фа"човому коледкi запрова"шкен0 процедуру щорiчного самооцil*овання
ефекгивностi дiялъностi (реагliзащiя визначенlD( планiв i встшrовленIо( зalвдчlнь,
BIжOIIaIшUI IIiшчаJIыlоi, адruilliсгратIлвIlо-господарсъкоi i управлiuсъкоi фуrкцifл) та
вIIпиву зовнiшнiх чинникiв (змir*r у сферi вшrlоi освiти, вимоги ршrку працi,
прiорlrгетнi напрями розвиткУ га.шрi тощо). Сашrооцiнка, KpiM об'ектr.rвrдах
показrпшiВ (кокурс на нrlвчанюI, кiлькiснi та якiснi параметри контингеtпу
студентiв, квшiфiкацiя персоншtу, навчально-методи]rне i ресурсне забезпеченIuI,
покff}ники вiдсtву студентiв i рiвеrъ прогресу випускникtв), повlпrна вр€lховувати
резулътати соцiологiчних oIIиTyBilHb студеrrгiв i викладачiв та зовнiшrпо оцillку.
основнОю метоЮ саtrлооцirпов€lннrl е не стiльки фiксацiя досягнутих результатiв,
скiльки виявлення недолiкiв та проблем i пошук шляхiв iхнього вирiшеrшя.

Фачовrц1 копеддt IIJtaIIyc створЕтк зЕгзlJtыIоколеддсъку irrформацiiлlту
систему забезпеченнrI монiторингу якостi, яка б забезпечувала часткову
(тематичну) irrгеграцiю pecypciB баз дшrшr структуршоr пiдроздiлiв Коледку,
результатiв соцiологiчних оIIитув€lнь, хараIffеризуючи:
- досяпIення студентiв та покi}зники iхrъоi успiшносгi;
_ моЖJIlшостi випускнlшсiВ вл€lштуватися на роботу/ результати

прilllевлilштувilшш,
- ЗаДОВОЛеШil СТУдеrrгiв навчапьними прогрilмами, якi вони викOнують;

якiсний скJrад та ефективнiсть роботи викладачiв;
якiснi та кiлькiснi характеристики контингеЕгу студеrггiв ;

наявнi навчапьнi i матерiаrrънi ресурси та txtTo вартiстъ;
к-lпочов i покtlзники дiяльностi струкгурнлоt пiдроздiлiв тощо.



xI. поточний монIторинг I пЕцодиtIний пЕрЕгляд
OCBITHIX ПРОГРДМ

освiтньо-професiйнi програми (нqдшi - оПП) розробляються вiдповiдно дозiжонодавства Украi'rШ та стандартiв фаховоi передвrлцоi освiти для здобрачЬ
освiти на ocнoBi освiтlъо-професiйного ступешI фа,човий молодшlй бакйавр з
урaхуванням вимог Ншцональноi рапrки квалliфiкацiй.

OcBiTHi гIрограми (надаlli - оП) розробляlоться вiдповiдно до з€конодавства
уtсраlrи та стандартiв вищоi освiти д-пя здобувачiв освiти першого рiвня вшrlоi
ocBiTи бшсалавр з ура,чуваIпUIм вIIмог Ншriоlrаэrыrоi рамки квалiфiкацЙ,

!-llя забезпеченюI вiдповiдностi ocBiTHix (освiтньо-гtрофЬсiйшrю<) програм
цiлям, очiкуваrrням, потребам i задоволешflм стеfuхолдерь (учъснш<iв освiтrъого
процесу, роботодавцiв та iH.) та суспiльств4 З метою удосконапення освiтнъо-
професiйнпt (ocBiTHix) програм, Коледrс мас щорi*"о ,u нагrриrсiнцi навчального
року постiйдtо цроводити:

- перiодичний монiторинг та перегляд програм;
- перiодичне оцir*овt[нЕ,I рiвrrя учаsтi роботодавцrв у розробцi та BHeceHHi

змiн;
- внзIIачеIпIrI ст),пеIцо задоволеrrостi здобlвачiв ocBiTll (вlлтry,скrшш<iв);
_ визначеншI рiвня праIIевлаштування випускнlшсiв;
- дослiдкенIlrl рей,гингу за оцirжапrи роботодавцiв;
Монiторингове доолiдкеннrl системи забезпеченнrI ocBiTlrboi дiяльностi та
якостi вl,шцоi фаховоi передвиIцоi освiти проводить навчапьна частина
ВИПОВЙНО ДО Вимог нормативно-прtlвовID( докумеlrгiв МОН Украiни i
IФого Положешrя.

основrплми завданнями монiториrrгу якоgтi вrпцоi, фа<овоi передвlлцоi
освiти е:

- розробка комшlексу покtlзltлшсiв, що забезпечуIотъ цiлiсlrе уявлешuI про
стан освiтнього процесу, цро якiснi та кiлькiснi змil*t в ньому;

- систематизшцiя iнформшlii гrро cT:lH i розвкгок освiтrъого процесу в
Коледжi;

- забезпечення регуJlярного й наочного представлення iнформацii про
процеси, що вiдбувtlються,

стану й розвитку

(стеfuхолдерiв)
в хц реаэriзшtii

- iнформацiйне забезпечення аналiзу й прогнозування
освiтrьоГо процесу, вlтроблешlrl управлiнських рiшень ;- забезпечення Bcix учасшпсiв освiтrrього процесу
зворопп{м зв'язком, що дозволяс вIIосЕти послiдовrti змirшr
освiтlъоi прогр.lми з метою пiдвищенrrя якостi Гi результатiв.

показlлпiи i крlа:герii, форми i методи проведешш монiторlлтового
дослiдкеrrrrя обговорюютъся на Педагогiчнiй РаДi Коледку i затвердкуються
дIФекгором Коледду.

Осв iтньо-профес йна (осв iтня) гrрограма мiстrтгь :

- вимоги до осiб, якi можуть розпочати н€lвчаннrl за програмою;
- змiсТ пiдгgговкИ здобувачiВ вrшцоi, фаховоi перед вlдцоi освiти,

сформульованrй у термiншl результатiв навчш*tя ;- обсяг кредитiв сктс, необхiдrrий дrrя здобуття ступешI вlлrдоi, фаховоi
передвищоi освiти;

- ПеРеЛiк ocBiTHix компоненгiв i логiчну послiдовнiсть ix вlжоншlня;
- ВИМОГИ ПРОфеСiЙrпп< стандартiв (за наявностi); форми mgglarlii



здобувачiв вищоi, фаховоi передвIilцоi освiти,
- вимогИ до системи внугРiшньогО забезпеЧеннrI якостi вищоi, фаховоiпередвищоI освiти;
- перслiк компетентностей випускника.
освiтtъо-професif,llrа (ocBiTlш) програ}rа спецiа,чыrостi розроблястъся

проектнОю групою Коледжу, до скJIаду якоi входять KepiBHrж (гараrrт), провiднi
фа,хiвui з вiдповiдноi спецiа,пьностi. Можутъ залr{атися предст€lвники
роботодавцiв та органiв студентського самоврядування. Гарант освiтнъоi
процрами призначаеться Htlrсa}oм директора Колелжу i вiдповiдае за контроль
дотримtlнtrя лiцензiйшо< вимог пlд час започаткуванIш та провадженнrI освtтlъоi
дiяльностi з а Bi:цloB iдною осв iтнъ о-профес iйною (осв iтньою) пр огр €lмою.

Склад проектнОi групи формусться Гараrrгом освiтньо-професiйноi
(ocBiTlшoi) прогрilмИ, розгJIЯдаетьсЯ на засiдшrri виtIускних (предметних)
Iц{KJIOBID( KoMiciil (кафе,uр), i затверд}ý,стъся Педагогiчrlоi ради Коледж},.

освiтнъо-професiйнi програми фаховоi передвшrдоi освiти повиrrrri
передбачати ocBiTHi компоне}Iти дJIя вiльного вибору здобувачiв фаховоi
передвищоi освiти. Коледк може використовувати типовi або iшlli ocBiTHi
програми профiльноi середrrъоi освiтц що розробллоться та затверд2куються
вiдповйНо до закОну Украiни кПро фахову передвищу ocBiTy>.

коледж на пiдставi вiдповiдноi освiтньо-професifurоi програлли розробляе
навчшlьнрй Iшан, якlй визнача€ перелiк та обсяг ocBiTHix компонентiв у кредитаХ
сктс, iх логiчну послiдовнiсть, форми органiзацii освiтtъого процесу, види та
обсяг IIilвчglJIыIID( з€lIIrIтъ, графiк освiтtього процесу, формlл поточIIого i
пiдсумкОвогО контролЮ, ЩО забезпечують досягненнrI здобувачем фаховоi
передвиIцоi освiти прогрilмних резулътатiв навчання.

робочий навчшlьнrшl Iшчlн укJIадасгься на поточний навч€lJънrай pik окремо
дш кожНого навчalльногО курсУ на ocHoBi затвердденого в устilновленому порядку
н€lвч€lJIьного rшану за роком прlйому з урахуванням змiн, обумовлених
календарем року навчаншI. При цьому передбачаеться оперативне BHeceHIя до
нього системнID( змiн, обрlовленюк змiнами чинного зtконодчlвствъ виконанням
наказiв та розпорядкень моН Украi'ни, рiшеlъ Педагогiчноi ради Коледжу.
Робочиiл rrавча.lrыrrй IuIaII затверд}q.стъся ДФекгором Коледду.

задля реалiзацii iндшiдуа.шьноi ocBiTHboi TpackTopii як персончlльного
шJUIху реаrriзацii особистiоного потенфагry здобувача вищоi таlабо фаховоi
передвишоi освiти, ДIя кожного здобувача освiти розробля€ться irцивiдуальшай
навчшlьнrй гшац якrй визначае послiдовнiсть, форrу i темп засвоення ocBiTHix
компонеIIтiв освiтньо-професiйноi (ocBiTHboi) програми.

Iндшiдуаrrьнlй навч€tльний гшан формуеться з ypttxyвaнHrlм здiбностей,
irпepeciB, потреб, MoTl.rBar{ii; можJIивостей i досвiду здобувача вшцоi таlабо
фаховоi передвшllоi освiти. BiH скjIадасться на пiдставi н€lвчilльного плану
фобочого навчtulьного гшану) на кожний навча.ltьний pik i включас Bci обов'язковi
нllвчilльнi дисrигшiнl/предмети та частину вибiрковю< н€}вчальних
дисrщгшiн,обраrлах здобувачем освiти з ypirxyвilш{rlм структурно-логiчноi схеми
пiдготовки, затверджуеться завiдувачем вi/цiлення.

ВИбiРКОВi навчшlьнi дисцип.lrirrи вкlпоч€lють навчальнi дисциплiни вiльного
ВИбОРУ ЗдОбувачем освiти. Вибiрковi навчальнi дисцlдlлiни, введенi коледкем в
освiтltьо-гrрофесiйну (ocBiTHlo) програму i включенi до iндl,лвiдуального
нзвчЕlJьного пл€ш{у здобувача освiти, е обов'язковими дJIя вивченшI.



Контроль за викон€lнIlrlм irцивiдуального навчального IшшIу здобрача
освiти здiйсlпоеться завiдув ачем вiддiлешrя.

Для кожного освiтlrього компоненту освiтньо-гrрофесiйноi (ocBiTllboi)
проryами вцповiдною предметною Iшкповою KoMicicro (кфедрою) розроблясться
робоча ll8lBчilJlыIa про{рама (снлафс дЕсIsilшirФ згiдrо', ur*огtl}fl{ ocBiTrbo-
професifolоi (освiтlъоi) програми пiдготовки фахiвцiв. Робоча навчulльна
програма (сшабус дисциrшirпr) MicTr.rTb з.гальну iнформацiю про освiтнiй
компонент; мgгу, яка пов'язана з компетентностями, вI,(lначеними освiтrъою-
професiйrrою (освiтrъою) програrvrою; опис очiкувшrrж результатiв навчання;
iнформаlдiйнй обсяг, список рекомеIцовшrоi лiтератури (обов'язковоi та
додатковоi); форму контролю, критерii оцirшовilшt l,

кожен педагогiчний та науково-педагогiчнlй пршliвник Коледжу до
початку розроблешrя робочоi навчrшьноi програми (сшабусу дисIцfiIJIiф мас
бугИ озrrаilоtuлеrп*1 iз процрашшlьfl{ резулътатаýflt IIавчаIпUI, якILк rtеобхiдrtо
досяrти здобувачу вищоi та/або фаховоi передвиIцоi освiти, i з компетентностями,
яких мае набуги здобувач освiти вiдповiдно до ocBiтHbo- професiйноi (освiтlъоi)
прогрtlми.

з метою забезпечення цiлiсностi освiпrього матерiапу та реаlriзадiiпрофесiйлrоi сгtрямованостi змiсту навчан}ш, попередженнrI дубьвшня,
врtlхрiufiIя мiждисцигшliнарнlоt зв'язкiв робочi навчапьнi прогрilми розгJIядilютъся
та ухв&люються назасiдаlлri rциrсловоi koMicii (кафедри) Коледку. Пiс;rя чого вона
затвердДуетьсЯ рiшенням методичноi рqди Коледlсу.

перегляд освiтrтьо-професiйrплч (освiтlrф проrрам вiдбуваетr,ся за
результатаплИ iхrъогО монiторИнгу В фломУ та ik компонеНтiв, але не рiшпg одного
разу на п'ять poKiB.

основноЮ метоЮ монiторшrгу та перегляду освiтlъо-професiйrшо<
(ocBiTHix) програм с пiдтвердкенIIя iirrboi tlкTyimbgocri з урахуванням Ъвiтових
тенденцiй розвитку вiдповЦноi гапузi знань i затребуваностi на ринку працi,
пiдвшценIuI якостi та ефектlшностi органiзацii освiтнъого процесу, задоволеншI
потреб здобувачiв вlдцоi таlабо фа:<овоi передвищоi освiти.

Крl,rгерii за якими вiдбувасгься перегляд освiтrъо-професiйlпоr (ooBiTHix)
процрам, формушоrоться як у резулътшгi зворотIIого зв'язку з педагогiчrшшrи та
науково-педагогiчними працiвниrсами, здобувачами освiти, випускникtlми i
роботодавцями, так i внаслiдок проведенюI анапiзу попиту та пропозицiй на ринку
праr{i, монiториrгу необхiдностi вiдlсриття HoBlD( спефапьносiей, оро."о.уЪашilI
розвитку галузi та погреб суспiльчгва

С истема монiторингу та перегляду осв iTHb о-проф ecifolшr ( осв iTHix) гlрогр ам
вiдбуваеться за уIастю здобувачiв освiти 1з заr{iкавленID( cTopiH i перелбuruu
проведешrrl вiдповiднlп< процедур, пов'язанIо{ з одерж:lш{ям та шrалiзом
iнформаlii щодо змiстовностi та органiзацii освiтrъого процесу, за програмами
через:

- експертне оцiнrовшrня аr<туальностi змiсту освiтrrьо-професiiшюt
(ocBiTHix) програпr та пiдготовленостi виIIускникi" до гrрофесiйноi дiяльностi
цредставниками ринку працi;

- ОЦir*ОВ€lння стilry органiзацii освiтнього процесу здобувачами вlлцоi,
фа:rовоi передвищоi освiти, монiторlлг успiшностi та навчrlлъних досягнень
здобувачiв вlаlдоi, фа,човоi передвищоi освiти;

- узагальнення та оперативне реагувtlншI на поточну iнформацiю



стосовнО змiсry освiтньо-гlрофесiЙrоi (ocBiTHboi) програ,rИ, проблеМНIlD( СИТУаЦiЙ
та порушень щодо it реалiзацii;- визнаЧеннrI ефеrстивностi процедур офrшовшпrя здобувачiв освiти,
9чкувшЪ, потрOб та 3адовОленостi здФвачЬм освiти щодо ocBiTHbo- професiйноi
(ocBiTrboi) rrрограми.

за результатами монiторrшгу та перегляду освiтнъо-гlрофесifших (ocBiTHix)
програм у разi необхiдностi вiдбува€тьGя iх доогrраrsовання.


