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В

[. Загальнi питання

Вiдповiдно до концепцiI розвитку .Щержавного вищого навчаJIьного
закладу <<Чернiвецький коледж дизайну та економiки> (далi Коледж)
забезпечення якостi вищоТ освiти на piBHi державних стандартiв е
прiоритетним напрямом та метою спiльноТ дiяльностi Bcix спiвробiтникiв

Коледжу.
Стандарт вищоТ освiти - це сукупнiсть вимог до змiсту та результатiв
ocBiTHboi дiяльностi вищих навч€шьних закладiв i наукових установ за кожним
piBHeM вищоi освiти в межах кожноi спецiалъностi.
Стандарти iз забезпечення якостi вищоi освiти - це нормативний документ) який регламентуе дiялънiсть адмiнiстрацii, викладачiв студентiв iз
забезпечення якостi освiти, визначае Mipy TxHboi вiдповiдальностi.
Якiсть освiти характеристика освiти, що вiдображае вiдповiднiсть
результатiв навчання, ocBiTHix гrроцесiв та iнституцiйних умов акту€шьним
цiлям розвитку особи й суспiльства.
З метою реалiзацiТ системи забезпечення Коледжем якостi вищоi освiти
визначено
принципи: вмотивованiстъ, iндивiдуа;rьнiсть,
диференцiйованiстъ, об'ективнiсть, iнформативнiсть, публiчнiсть, вiдкритiстъ,
еднiсть вимог, iнновацiйнiсть, комплекснiсть, прозорiсть.
Зазначенi принципи застосовуються при проведеннi процедур, що
сприяютъ забезпеченню якостi вищоi освiти, а саме: планування, монiторинг,
оцiнювання, аналiз, контроJIь, коригування, оприлюднення.
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Щiевiсть системи внутрiшнього забезпечення якостi вищоi освiтИ В
Коледжi досягнута шляхом впровадження таких заходiв:
- постiйний монiторинг галузевих стандартiв ocBiTHix програм, виМОГ
ринку працi щодо наповнення змiсту варiативних компонентiв ocBiTHix
програм;

-

впроваджено щорiчне рейтингове оцiнювання дiяльнОСТi
педагогiчних працiвникiв, результати якого оприлюднюються на
iнформацiйних стендах Коледжу та враховуються при формуваннi каДРОВОГО
складу Коледжу;
- оцiнювання якостi знань, yMiHb та навичок здобувачiв вищоi ОСВiТИ

реалiзуеться щорiчно шляхом контроJIю остаточних знань

сТУДеНТiВ,

поточного та пiдсумкового контролю;

-

пiдвищення квалiфiкацii шедагогiчних працiвникiв

здiйснЮеТЪСЯ

згiдно з щорiчним планом Коледжу з пiдвищення квалiфiкацii;

необхiднi ресурси для органiзачii освiтнього процесу, у т.ч.
самостiйноi роботи студентiв, зz кожною освiтньою ПроГраМОЮ,

-

забезпечуються Коледжем вiдповiдно до державних лiцензiйних умов.
Система забезпечення якостi освiти в Коледжi базусться на принциlrаХ:
- адаптацii вимог кСтандартiв i рекомендацiй щодо забезпечеНня ЯКОСТi
в европейському просторi вищоi освiти>> до особливостей ocBiTHboT дiяльнОСТi
Коледжу;
забезпечення
- урахування вимог та iHTepeciB ycix учасникiв процесiв iз забеЗпечеННЯ
якостi освiти: держави, роботодавцiв, адмiнiстрацiТ, студентiв, виклаДаЧiв Та
допомlжного персоналу;
- компетентiсного пiдходу до формування мети, змiсту та реЗУльтаТiВ
навчання;
- упровадження продуктивного навчання, що rрунтуеться на iнтеГРаЦii
навч€lльноi та науково-дослiдноi дiяльностi;
- практичноТ спрямованостi навчалъного процесу;

сприяння системи внутрiшнього монiторингу пiдвиЩенню РiВНЯ

якостi освiти в Коледжi;
формування культури якостi, зЕLлучення та активна учасТЬ ycix
сгriвробiтникiв коледжу та реалiзацiТ стандартiв iз забезпечення якостi ОСВiТИ.
Стандарти iз забезпечення якостi освiти застосовуються ДО РiЗНИХ
напрямiв ocBiTHboi дiяльностi в Коледжi з метою постiйного полiпшеННЯ
якостi навчаJIьного процесу та гарантування якостi результатiв навчаННЯ.
Yci вимоги стандарту iз забезпечення якостi освiти (стандартУ) ЗаГаЛЬНi
й застосовуються в ycix структурних пiдроздiлах Коледжу щоДо пiДГОТОВКИ
фахiвцiв за освiтнъо_квалiфiкацiйним piBHeM молодший спецiалiст.
Стандарт складасться з семи роздiлiв, якi стосуються:
цiлей та змiсту навчання (формування цiлей та змiстУ наВЧаННЯ,
узагальнена модель випускника Коледжу);
- вимог до якостi органiзацii навчалъного процесу (змiст НаВЧ€tlrЬНОГО
lrроцесу, прозорiсть i зрозумiлiсть навч€lJIьного процесу);

-
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гrрийому на роботу педагогiчних працiвникiв, забезпечення ефеКТИвНОСТi
педагогiчноТ дiяльностi викладача, процедури роботи з викJIаДаЧаМИ, ЯКi
стабiльно демонструють власний непрофесiоналiзм);
- забезпечення навч€lJIьного процесу ресурсами (навчально-МеТоДИЧНе
забезпечення навчального процесу, застосування продуктивних МеТОДиК Та
технологiй навчання);
- забезпечення практичноТ готовностi майбутнiх фахiвuiв (ПРОфеСiйНе

спрямування теоретичноТ пiдготовки

за

спецiалънiстю;

ПРОфеСiйНе

спрямування практичних, семiнарських, лабораторних занятъ, наВЧ€UIЬНИХ
практик, самостiйноi роботи, виконання курсових робiт (ПРОеКТiВ) 'а
спецiальнiстю; формування готовностi до професiйноi дiяльнОСТi ПiД ЧаС
виробничоi практики, виконання дипломних проектiв);
адаптацii студентiв першого року навчання (соцiальна аДаптаЦiЯ
студентiв першого року навчання, навчальна та професiйно-спрямована
адаптацii студентiв першого року навчання);
монiторингу забезпечення якостi (монiторинг якостi реЗУЛЬТаТiВ
навчання, монiторинг управлiння якiстю навчального процесу).
II. Формування цiлей та змiсту навчання
навчалънi плани з пiдготовки фахiвцiв розробляютъся на ocHoBi
Галузевих стандартiв вищоТ освiти УкраiЪи (далi - ГСВОУ) i навч€tпъних
програм дисцигlлiн.
Перелiк комцетентностей та очiкуваних результатiв навчання, 1х
вiдповiднiсть Гсвоу поданi в освiтнъо-професiйнiй характеристицi, ocBiTHboпрофесiйнiй програмi пiдготовки та iх варiативних частинах. РеЗУЛЬТаТИ
зрозумiлi для студентiв, роботоДавЦiВ Та iНШИХ
навчання описанi
зацiкавлених cTopiH.
Змiст навч€шьних дисциплiн сформованиiа за принципом
фундаменталiзацii, вiдповiдае заlrланованим резулътатам навчання, що
сприятиме уникненню дублювання результатiв навчання й оптиМаJIьномУ
використанню навчального часу. обсяг навчальних дисциплiн (призначення
кредитiв) установлюстъся на ocнoBi аналiзу реального навантаЖеНня СТУДеНТа.
Адмiнiстрацiя Коледжу координуе розробку iт, погоджуе навчальнl
програмИ, аналiзУе Тх вiдПовiднiстЬ вимогаМ державних стандартiв, iншим
нормативно-правовим актам у сферi освiти, затверджуе ключовi документи
навчальних програм.
Розробка програМ навчсLльних дисциплiн здiйснюеться на ocHoBi
держав-ниХ стандартiв затверджуеться методичною радою Коледжу, а
навчальНi програми з дисциплiн заг€LJIьноосвiтньоi пiдготовки - Iнститутом
iнновацiЙних технологiй та змiсту освiти MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.
При розробцi програМ навчальних дисциплiн враховуються вимоги ocBiTHboпрофесiЙноi характеристИки випуСкника вищогО навчztлъНого закJIаду, тобто
узагаJIьнена модель випускника.
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Узагальнена модель випускника Коледжу втiлюе цiлi навчання та
ocHoBHi положення навч€uIьних програм i базуеться на засадах
компетентiсного пiдходу. Вона е системою загальних та фахових
компетентностей.
Соцiаlrьно-особистiснi (КСО) - розумiння та сприйняття етичних норм
поведiнки вiдносно iнших людей i вiдносно природи (принципи бiоетики);
розумiння необхiдностi та дотримання норм здорового способу життя;
креативнiсть, здатнiсть до системного мислення, здатнiстъ учитися тощо.
базовi уявлення про основи фiлософii,
Загальнонауковi (КЗН)
соцiологiю, культурологiю, що сприяють розвитку заг€Lltьноi культури й
соцiалiзацiТ особистостi, схильностi до етичних цiнностей, знання вiтчизняноi
icTopiT, економiки й права, розумiння причинно-наслiдкових зв'язкiв розвитку
суспiльства й умiння ik використовувати в професiйнiй i соцiальнiй дiяльностi;
компетенцiя, щодо вирiшення проблем та задач соцiальноi дiяльностi,
iнструментальних та загальнонаукових задач; базовi знання в галузi xiMiT,
бiологiI, мiкробiологii, необхiднi для освоення професiйних дисциплiн тощо.
Iнструментальнi (KI) - здатнiстъ до письмовоi усноТ комунiкачiI
рiдною мовою; знання iншоi мови(мов); навички роботи з комп'ютероМ,
носiями iнформацii, базами даних.
(ксп)
спецiалiзовано-про фесiйнi
Загально-професiйнi (КЗП),
комtlетенцii вiдповiдають вимогам державних стандартiв зi спецiалъностi й
вiдносяться до трьох основних гругr:
- знання з предметноТ областi;
- когнiтивнi умiння й навички з предметноi областi;
- практичнi навички з предметноi областi.
Адмiнiстрацiя Коледжу бере участь у формуваннi моделi випускника
вiдповiдно до державних та галузевих стандартiв, а також вимог роботодавцiв,
враховуючи специфiuу напрямiв та профiлю пiдготовки з цiлями та змiстом
навчatJIъних програм.
Органи студентського самоврядування можуть обтоворювати МоДеЛЬ
випускника та вносити пропозицii адмiнiстрацiТ щодо iT вдоскон€uIення.

-
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III. Вимоги до органiзацiI навчального процесу
Навчальний процес грунтуеться на принципах прозоростi, доступностi
й сконцентрованого пiдходу до викладання.
Yci ocBiTHi заходи (аудиторнi заняття, самостiйна робота, творчi
завдання, практична пiдготовка, результати навчання й засоби дiагностики та
iH.) визначаються передбачуваними результатами навчання, якi базуються на
засадах партнерства у взаемовiдносинах викладач-студент. Студенти повиннi
в повному обсязi бути поiнформованi про Bci вимоги, процедури, змiст
навч€Lltьного процесу та очiкуванi результати навчання.
Адмiнiстрацiя розробляе зрutзки навчzшьноi документацiТ, контролЮе
дотримання BciMa учасниками навчЕlJIьного процесу основних його принципiв,
органiзовус взаемодiю структурних пiдроздiлiв в ycix питаннях органiзацiТ
навчального процесу.

Адмiнiстрацiя здiйснюе органiзацiйнi заходи, контролюе якiсть
пiдготовки навчальноТ документацiТ, координуе процедури реалiзацiТ
навчаJIьних про-грам на вiддiленнях.

Навчальна частина реалiзуе навч€шънi програми з дотриманняМ
основних принципiв навчального процесу, забезпечуе пiдготовкУ навчаЛЬНОТ
документацii за BciMa освiтнiми компонентами з урахуванням кiнцеВИХ

результатiв навчання, спiльно з органами студентсъкого самоВряДУВаННЯ.
Yci етапи й заходи з органiзацiТ навчального процесу е прозорими i
зрозумiлими для Bcix учасникiв навчЕuIьного процесу та зацiкавлених cTopiH.
Реалiзацiя Стандартiв забезпечуе доступнiстъ, прозорiсть i зрозУмiлiСТЬ
Bciei iнформацiТ щодо органiзацiТ освiтнъого процесу в Коледжi для сУб'еКтiВ
навч€шьного процесу i Bcix зацiкавлених cTopiH.
Адмiнiстрацiя розробляе концеlттуалънi пiдходи до забезпечення прОЗОpocTi та зрозумiлостi навч€uIьного процесу в Коледжi. Аналiзуе ефективнiСтЬ
та прозорiсть органiзацii навчального процесу. Забезпечуе оприлюднення
рiшень педагогiчноТ ради коледжу, рiшень методичноi ради.
Навчальна частина вiдповiдае за оприлюднення розкладу, графiКiВ
навч€Lльного процесу, розкладу складання iспитiв та залiкiв тощо, а ТаКОЖ За
наявнiсть цих документiв на вiддiленнях Коледжу. Навчальна часТина

забезпечуе прозорiсть

та

здiйснюе контролъ

за

виконанням рiшенЬ

педагогiчноi ради Коледжу щодо органiзацiI навчального процесу.

Навчальна частина вiдповiдае за iнформованiстъ студентiв ПРО
органiзацiю навчЕuIьного процесу з викладання дисциплiн на вiддiлеНняХ.

Розробляе iнформацiйний пакет документiв вiдповiдно до вимог нацiональНОi
системи та ECTS, i розмiщуе на сайтi (робочi програми, графiки консультацiЙ,
Забезпечус
заходlв. ЗабеЗПеЧУС
звiтiв про самостiйну роботу тощо), термiни контрольних заходiв.
iнформованiсть студентiв про навчально-методичне забезпечення викЛаДанНЯ
дисциплiн вiддiлень. Забезrrечуе прозорiсть рiшень, прийнятих на ЗасlДаННЯХ
органiзацiйно-методичноТ KoMicii, щодо органiзацiI навчалъного процесУ.
В Коледжi розроблена i впроваджена система оцiнювання якостi ЗнаНЬ
студентiв, яка регламентуеться вiдповiдним Положенням.
Органи студентського самоврядування вносять пропозицii завiлУваЧаМ
вiддiлень або адмiнiстрацii щодо пiдвищення рiвня прозоростi i зрозумiлостi в
органiзацii навчального процесу.

IV. Гарантування якостi викладацького складу
Професiйно-квалiфiкацiйний рiвенъ викладацъкого складу КоледжУ

вiдповiдае державним вимогам та вимогам, що визначенi педагогiчною раДОЮ
та враховують специфiку та потреби напряму пiдготовки.
володiють науково-дослiдницькими,
Педагогiчнi
працiвники

професiйними, психолого-педагогiчними, комунiкативними, органiЗаЦiЙНОуправлiнськими та iH. компетентностями, якi дозволяють вирiшУвати ocHoBHi
cTaTyTHi завдання Коледжу. Професiйнi компетентностi враховУЮТЬ СПеЦИфiКУ
конкретноi спецtальностl.

Адмiнiстрацiя розробляе типовi
педагогlчних працlвникlв Коледжу та
професiйного розвитку.

вимоги до компетентностеи
cTBoploe умови для ikнього

Адмiнiстрацiя визначае та затверджуе вимоги до компетентностей
педагогiчних працiвникiв вiдповiдно до специфiки та потреб напрямiв

пiдготовки майбутнiх фахiвцiв i стратегiчного розвитку Коледжу.
перiодичнiсть
Адмiнiстрацiя затверджус форму, процедуру
оцiнювання рiвня компетентностей викладацьких кадрiв. Визначае кРИТеРii Та
показники оцiнювання рiвня компетентностей викладацького склаДУ КОЛеДЖУ"

та

Студентство шляхом опитування бере участь в оцiНЮВаННi
компетентностей викладачiв та мае право виходити з пропоЗицiямИ ЩОДО

покращення якостi педагогiчноТ дiяльностi викладачiв.
Претенденти на посади шедагогiчних працiвникiв доводяТъ ЗДаТНiСТЪ
займатися викладацькою дiяльнiстю. Процедура вiдбору та прийому на роботу
нормами державного
педагогiчних
працiвникiв регламентуеться
законодавства. Вiдбiр здiйснюеться з урахуванням здатностi претендентiв до

педагогiчноi роботи. Критерii вiдбору визначаються

та

перlоДИЧНО
оновлюються адмiнiстрацiею Коледжу.,,Щотримання процедури вiдбору та
прийому на роботу контролюеться пiдроздiлом по роботi з кадрами.

Адмiнiстрацiя розробляе вимоги до обрання та прийняття на роботу

педагогiчних працiвникiв Коледжу.
Адмiнiстрацiя затверджуе перелiк додаткових вимог, якi вlдtlовlдно до
галузевоТ специфiки визначають здатнiсть претендента здlиснювати
педагогiчну дiяльнiстъ i закрiплюються у посадових iнструкцiях.
Навчалъна частина розробляе перелiк додаткових вимог, якi вiдповiдно
до г€Lлузевоi специфiки визначають здатнiстъ претендента здlиснювати
педагогiчну дiяльнiсть i закрiплюються у посадових iнструкцiях.
педагогiчноТ дiяльностi викладача
ефективностi
забезпечення
передбачае створення умов якiсноi навчальноi, науковоi, методичноi та
соцiалъно-гуманiтарноi роботи, сlrрямування його дiяльностi на ПРОГРеС

гуманiтарноi дiяльностi викладача ураховуе пок€lзники щорlЧних РейТИНГlВ
Коледжу з науковоi, методичноТ та соцiально-гуманiтарноТ рОбОТИ. ОЦiНКа
якостi навчалъноi роботи визначаеться на пiдставi резулътатlв ДиректорсъКИХ
контрольних робiт, проведення викладачем вiдкритих занять, даних
опитування студентiв щодо якостi викладацькоi дiяльностi, результатiв
експертних оцiнок провiдних фахiвцiв Коледжу.
Адмiнiстрацiя створюе умови iз забезпечення якiсноi професiйнОi

дiяльностi викладачiв, окреслюе стратегiю розподiлу поВнОВаЖеНЬ

Та

вiдповiдальностi педагогiчних працiвникiв, формуе осноВи КОрПОРаТИВНОТ
культури в Коледжi.
Адмiнiстрацiя для оцiнки якостi дiяльностi викладачiв розробила i
перiодично оновлюе систему про стимулювання та пiдтримку педагогlчних
працiвникiв Коледжу, пiдходи до формування рейтингу роботи та визнача€
6

ocHoBHi пiдходи щодо оцiнки якостi навчальноi, методичноI та соцiальногуманiтарноi роботи педагогiчних працiвникiв.
Заступник директора
навчальноi роботи конкретизуе розподiл
повноважень та вiдповiдалъностi педагогiчних працiвникiв. Навчальна частина
створюе можливiсть якiсного виконаЕня викладачами Bcix видiв педагогiчноI
роботи, сприяе ix професiйному зростанню та здiйснюе оцiнку ефективностi ik
дiяльностi.
визначеннi ефективностi педагогiчноi
Студенти беруть участь
дiяльностi викладачiв (формування мотивацiТ до оволодiння навч€шъниМИ

з

у

дисциплiнами, здатностi до творчого розв'язання професiйних ЗавДаЕЪ,
наявнiсть практико-орiентованого змiсту навчального матерiалу, об'ективне
оцiнювання дiялъностi студентiв, розвиток студентсъкого колективу тощо) й
iдповiднi пропозицiТ завiдув ачам вiддiлень.
Якщо за результатами експертноi оцiнки фаховий piBeHb викладаЧа не
вiдповiдае вимогам Коледжу щодо компетентностi педагогiчних працiвникiв,
то реалiзусться процедура дострокового розiрвання з викладачем контракТУ
вiдповiдно до чинних вимог.
Адмiнiстрацiя розглядае та приймае остаточне рiшення щодо
продовження або не продовження трудових вiдносин з викладачем, який бУВ
прийнятий на роботу за строковим договором, у тому числi й достроковоГо
розiрвання договору.
Навчальна частина вживае заходи щодо попередження та усунення
ситуацii невиконання викладачами виконання посадових обов'язкiв та виМог
подають

в

Коледжу щодо компетентностi педагогiчних працiвникiв.

У

РаЗi
кОМiСiй
розглядаеться педагогiчна дiяльнiстъ викладача, який стабiльно демонсТрУе
комlс11 ця
професiйну нездатнiстъ. За рiшенням предметноi (чикловоТ)
проблема виноситься на розгляд педагогiчноТ ради Коледжу.
Органи студентсъкого самоврядування можуть виносити питання щодо
шедагогiчноi дiяльностi викладача, який систематично демонструе професiйнУ

неефективностi

цих дiй на

засiданнi предметних (циклових)

розгляд педагогiчноi ради Коледжу та виходить з
пропозицiями до директора i старшого iнсгrектора з кадрiв розглянути роботУ
нездатнiсть,

на

викладача.

Y. Забезпечення навчального процесу ресурсами

Ресурсне забезпечення навчаJIьного процесу носить комплексниЙ
характер та уможливлюе засвоення навч€шьного компонента (кУрсу) на piBHi
освiтнього стандарту.
вимогам
вlдповlдають
комплекси
навчально-методичнi

компетентiсного пiдходу

до

результатiв навчання

й

сисТеМаТИЧНО

оновлюються. Перелiк документiв визначаетъся Положенням про органiЗаЦiЮ

освiтнього процесу. Матерiально-технiчна база пiдтримуеться
необхiдному для досягнення очiкуваних результатiв навчання.

на

piBHi,

Адмiнiстрацiя пiдтримуе матерiально-технiчне

забезпечеННЯ

навЕIального процесу на необхiдному piBHi. Перевiряе наявнiсть, якiсть та
доступнiсть для студентiв навчально-методичного забезпечення.
Голови предметних (циклових) комiсiй аналiзують вiдповiднiСтЬ

матерiально-технiчного забезпечення навчального процесу ВиМОГаМ
державних стандартiв i вносять пропозицii адмiнiстрачiТ щодо його
вдосконалення.

Заступник директора з навчальноi роботи, завiдувачi вiдДiлень Та
голови предметних (чиклових) комiсiй контролюють навчаJIЬнО-МеТоДИЧНi
комплекси з кожноТ навчальноi дисциплiни i вiдповiдають за iнформОванiСтЬ
студентiв про навч€uIьно-методичне

забезпечення освiтнъого процесу.

Викладачi розробляютъ навчально-методичнi комплекси з кожноi
навчальноi дисциплiни, якi мають практико-орiентовний харакТеР З

урахуванням специфiки професiйного напряму.
Студенти можуть вносити пропозицii адмiнiстрацiТ щодо полiпшеннЯ
навчзuIьно-методичного забезпечення викладання дисциплiн та МаТеРiаЛЬНОтехнiчноi бази.
процесi викладання дисциплiн використовуються продуктивнi
технологii навчання, opicHToBaHi на досягнення студентами виЗНачеНИХ
результатiв навчання.
Коледжi продуктивних
Адмiнiстрацiя сприяе впровадженню
технологiй навчання шляхом органiзацii KypciB пiдвищення кваЛiфiКаЦii,
ceMiHapiB, тренiнгiв для викладачiв Коледжу, забезпечуе контроЛЬ яКОСТi
використання ефективних технологiй навчання.
Адмiнiстрацiя вiдповiдае за впровадження продуктивного навчання, ЩО
грунтуеться на iнтеграцiТ навчальноТ та науково-дослiдницъкоi ДiяльНОСТi
студентiв; розробляе шляхи використовування можливостей iнформацiйНИХ
pecypciB Коледжу в процесi викладання навчальних дисциплiн, забеЗПеЧУе
вiдбiр найбiльш ефективних технологiй навчання студентiв З УрахУВаННЯМ
специфiки дисциплiни та рiвня пiдготовки студента; розробляе засоби
сформованостi гаJIузевих компетентностей: компетентiсноконтролю
opieHToBaHi тести, тести практичних yMiHb, тести перевiрки знань тощо.
Студенти мають право виходити з пропозицiями до навч€Lдьноi чаСТИНИ
щодо використання продуктивних технологiй навчання.

У

в

VI. Забезпечення практичноi готовностi майбутнiх фахiвцiв до
професiйноi дiяльностi
Змiст навчаJIьних дисциплiн грунтуеться на розв'язаннi ПРаКТИКО-

орiентованих завдань майбутньоI професiйноi дiяльностi.
змiстi кожного навчальноi дисциплiни фундаментuulЬнОГО Та

У

фахового циклiв чiтко визначенi

та

практико-орiентованi

ЗаВДаННЯ,

розв'язання яких забезпечуеться оволодiнням знань цiеТ дисциплiни.
Адмiнiстрацiя органiзовуе монiторинг реалiзачii професiйнОгО
спрямування теоретичноТ пiдготовки за спецiалънiстю.

Адмiнiстрацiя здiйснюе контроJIъ наявностi професiйного спрямуваннЯ
та вiдповiдностi перелiку практико-орiентованих завдань, якi повинеН
вирiшувати майбутнiй фахiвець, вiдповiднiсть знанъ сучасним вимогам.
'ЩЛЯ
цього проводиться вiдвiдування навчzlJIьних занять, аналiз навЧаJIьнОметодичних комплексiв з навчальних дисциплiн та iншi заходи.

На

засiданнях предметних (чиклових) комiсiй

обговорюеТЬСЯ,
затверджуеться змiст навчально-методичних комплексiв та перелiк ПраКТИКО-

орiентованих завдань з навчальних дисциплiн фундаментаJIъного та фахОВОГО
циклiв навчального плану спецiалъностi.
Практична пiдготовка пiд час практичних, семiнарських, лабораторнИХ
занятъ, навчальних шрактик, самостiйноi роботи, виконання кУрсоВИХ РОбiТ
(проектiв) забезпечуеться набуттям ст
студентами базового рiвня готовност1 до
завдань майбутньоi професiйноi
виконання
про фесiйно-орiентованих
дiяльностi.
У змiстi практичноi пiдготовки з кожноТ навчальноТ дисциплiни чiтКО
визначенi Ti практико-орiентованi завдання, розв'язання яких забезпечУеТЬСЯ

набуттям базового рiвня готовностi майбутнiх фахiвцiв
сучасних досягненъ TeopiТ та практики з цiеi дисциплiни.

з

урахУВаННЯМ

Адмiнiстрацiя органiзовуе монiторинг реалiзацii перелiку

орiентованих завдань навчання за спецiалънiстю.
Завiдувач навчutльно-виробничоТ практики

ПракТИКО-

на засiданнях предметних

(циклових) комiсiй обговорюе перелiк практико-орiентованих завДанЬ ДО
практичноТ частини кожноi навчальноi дисциплiни та органiзуе ik реалiзацiю.

Студенти аналiзують piBeHb

власноТ

професiйноi готовностi до

lrрацевлаштування та виходять з пропозицiями до адмiнiстрацii щодо шляхiв
його пiдвищення.

Органiзацiя Bcix видiв практик, виконання дипломних lтроекТlВ
забезпечують формування готовностi майбутнiх фахiвцiв до розв'яЗаННЯ

практико-орiентованих завдань вiдповiдно до специфiки сучасних вирОбНИЦТВ
та потреб роботодавцiв.
Змiст процесу формування готовностi до професiйноi дiяльностi
базуетъся на перелiку фахових компетентностей та практико-орlенТоВаНИХ
органи
завданнях, до складання яких залучаютъся роботодавцi
студентського самоврядування.
Навчальна частина органiзовус монiторинг формування готовностi до
професiйноТ дiяльностi пiд час проходження практик, виконання курсоВих Та
дипломних проектiв.
Завiдувач навчаJIъно-виробничоi практики здiйснюе контролЬ

та

вiдповiдностi змiсту практик, дипломних проектiв перелiку ПраКтИЧНОорiентованих завдань та приймае рiшення щодо вдосконаJIення формУВаННЯ

готовностi студентiв до професiйноТ дiялъностi.
Завiдувач навчально-виробничоТ практики та керiвники практик на
пiдставi визначених фахових компетентностей визначають перелlк практикоорiентованих завданъ, добираютъ бази практик вiдповiдно до цього перелiку,
удосконаJIюють заходи адаптацii студентiв на мiсцi проходження практики,
9

розробляють критерiТ оцiнювання результатiв формування готовнОСТi

ДО

професiйноi дiялъностi, забезпечують взаемодiю з роботодавцями.

YII. Адаптацiя студентiв першого року навчання

Студенти першого року навчання в короткий TepMiH ознайоМлЮЮТЬСЯ З
iнформацiйним пакетом, що мiстить правила внутрiшнього розпорядку
Копеджу, вимоги до навчання, правила проживання в гуртожиткУ, iстОРiЮ Та
структуру Коледжу, норми корпоративноi кулътури тощо.
YciMa учасниками навч€шъно-виховного процесу визнаЧаеТъСЯ ЗМlСТ
iнформацiйного пакету та координуетъся робота щодо адаптацiТ СТУДеНТiВ
першого року навчання.
Адмiнiстрацiя розробляе та затверджуе iнформацtйний. ПакеТ iЗ
соцiальноi адаптацii студентiв першого року навчання; коМпЛеКС ЗаХОДiВ
адаптацii студентiв першого року навчання та органiзовуе мОнiТОРИНГ ii
результативностi на пiдставi визначених нею критерiiв; забезпечУе реаЛiзаЦiЮ
заходiв щодо соцiальноi адаптацiI стулентiв першого року навчання, ГОТУ€ Та
надае додаткову iнформацiю, що коЕкретизуе умови перебування В КОЛеДЖi;
бере участь у монiторингу результатiв соцiальноi адаптацii студентiв ПеРШОГО
року навчання.
Куратори академiчних груп студентiв першого рокУ наВчаННЯ Та
вихователь гуртожитку забезпечують ознайомлення студентiв шершоГО РОКУ
навчання з iнформацiйним пакетом та допомагають у реапiзацii ЗаХОДiВ iЗ
соцlально1 адаптац11.

Органи студентського самоврядування допомагають В аДаПТаЦiТ
студентiв першого року навчання, виходять з пропозицiями до керiвНИЦТВа
щодО вдосконалення заходiв та беруть участь у процесi монiторингу

соцiальноi адаптацiТ.
Студенти першого року навчання оволодiваютъ достатнiм piBHeM
навч€шьних знань, yMiHb i навичок, необхiдних для навчання за спецiальнiстю.
Результати адаптацiТ заслуховуються на засiданнях KypaTopiB ГРУП,
педагогiчноi ради для виявлення студентiв, якi потребують ДоrтОМОГИ.
У робочих програмах навчаJIъних дисциплiн, що безпосередньо
базуютьсЯ на набутих компетентностях з окремих шкiльних предметiв,
визначенi передумови курсу та розроблено додаткове навчально-МеТОДИЧНе
забезпечення, яке сприяе (забезпечуе) вирiвнюванню навчzlлъноi пiДготОВКИ
студентiв.
Адмiнiстрацiя органiзовуе монiторинг резулътативностi навчаЛьНОi Та
професiйно-спрямованоi адаптацii студентiв першого року НаВчаННЯ На
пiдставi визначених нею критерiiЪ.
,,щиректор коледжу органiзовус обговорення результативностi
проведениХ заходiВ щодО навчаJIьноТ та професiйно-спрямованоТ адаптацii
студентiв першого року навчання на адмiнiстративних нарадах.
Щиректор та заступник директора з навчаJIьноi роботи берУтъ УЧаСТЬ В
монiторингУ резулътатiВ навчальноi та професiйно-спрямованоi адаптацiТ
студентiв першого року навчання.
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Навчапьна частина визначае передумови навчалъних дисципJIlн, якl
безпосередньо базуються на компетентностях, набутих з окремих шкiльних
предметiв; розробку та обговорення додаткового навчzlJIъно-методичногО
забезпечення з цих навчальних дисциплiн, яке буде сприяти вирiвнюваннЮ
пiдготовки студентiв.
Викладачi вигrускових предметних (циклових) комiсiй розробляЮТЬ, а
заступник директора з навчаJIьноТ роботи затверджуе навчально-метоДичНИй
комплекс з дисциплiни - кВступ до спецiалъност1).
Студенти беруть участь в обговореннi ефективностi змiсту навчальнОt
та професiйно-спрямованоТ адаптацiТ студентiв шершого року ЕаВчанНЯ,
надають пропозиц11 адмlнlстрац11 щодо 11 удоскон€lJIення.

YПI. Монiторинг забезпечення якостi вищоi освiти
Монiторинг якостi результатiв навчання спрямований на

виявленнЯ
вiдповiдностi навчЕIJIьних досягнень випускникiв квалiфiкацiйним ВиМоГаМ
вiдповiдноi спецiальностi.
Монiторинг якостi результатiв навчання здiйснюеться на ЗасаДаХ
компетентiсного пiдходу та передбачае дослiдження рiвня сформованоСТi
загаJIьних та фахових компетентностей вiдповiдно до вимог ОКХ, ОППП,

ГСВОУ, вимогам роботодавцiв та основних положень моделi випускника
Коледжу.

Адмiнiстрацiя формуе загальнi вимоги до монiторингу якостi
результатiв навчання вiдповiдно до Стандартiв i рекомендацiй щодо
забезпечення якостi в европейському просторi вищоi освiти; органiзовУе Та
проводитъ монiторинг результатiв розвитку загаJIьних i фаховИХ

комtIетентностей студентiв; конкретизу€ процедури реалiзацii монiторИНГУ
якостi резулътатiв навчання вiдповiдно до специфiки напрямiв пiДготОВКИ;
аналiзуе результати монiторингу та вносить пропозицii щодо кориГУВаННЯ
навч€lJIьних програм. Стуленти ознайомлюються з резулътатами монiтОРИНГУ
якостi результатiв навчання та вIIосять пропозицiТ керiвництву КоледжУ ЩОДО
вдосконZLJIення навчаJIьних програм.
Монiторинг управлiння якiстю навчzшьного процесу спрямованиЙ На
виявлення можливостi навч€lльного rrроцесу забезпечити досягнення Цiлей Та
змiсту навчання.

Монiторинг управлiння якiстю навчального процесу передбачае
дослiдження рiвня якостi планування, органiзацiТ, реалiзацiТ та коНТрОЛЮ
навчаJIьного процесу в Коледжi, взаемодii Bcix його учасникiв З МеТОЮ
досягнення цiлей навчання.

Адмiнiстрацiя проводить загальний монiторинг якостi навчzlJIЬНОГО
шроцесу в Коледжi й розробляе вiдгrовiднi положення та рекомендацii ЩОДО
його вдосконсLlrення.

,.Щiагностика якостi пiдготовки фахiвцiв здiйснюсться пiд час ДеРЖаВНОi
IIланами.
передOаченl навчаIIьними планами.
термlни, що передбаченi
атестацii,
[11, у термiни,
Нормативною формою державноi атестацii е: комплексний державний
екзамен для спецiалъностей 5.03050801 кФiнанси кредит>> 5.03050901

i

i
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<Бухгалтерський облiк>; виконання та захист дипломного проекту для
студентiв спецiальностi 5.0516020З кМоделtовання та конструIовання
промислових виробiв>.
,Щержавна атестацiя випускникiв здiйснюеться за допомогою засобiв
об'ективного контролю ступеня досягнення кiнцевих цiлей ocBiTHboпрофесiйноI пiдготовки на пiдставi оцiнки рiвня професiйних знань, yMiHb та
навичок
випускникiв,
осв iTHbo -кв алiфiкацiйними
передбачених
характеристиками фахiвця з вiдповiдного напряму пiдготовки, ocBiTHboквалiфiкацiйного рiвня та спецiальностi, з використанням заг€шънодержавних
методiв комплексноТ дiагностики.

Щержавна атестацiя випускникiв здiйснюсться державними

квалiфiкацiйними комiсiями.
Функцiями державних екзаменацiйних комiсiй (.ЩЕК)

-

с:

комплексна оцiнка пiдготовки випускника та його вiдповiднiсть
вимогам державного освiтнього стандарту вiдповiдних напрямкiв, спецiальностей та piBHiB пiдготовки;

-

вирiшення питання про присвосння квалiфiкацiI за результатами

державноТ атестацii та видачi випускнику вiдповiдного диплому про вищу ocBiry;
розробка рекомендацiй iз вдосконаJIення пiдготовки випускникiв на
ocHoBi пiдсумкiв роботи комiсiй.
Монiторинг якостi вищоi освiти в Коледжi здiйснюетъся шляхом:

-

-

пiдведення пiдсумкiв роботи (ДЕК) i заслуховуються на засiданнях
предметних (циклових) комiсiй, педагогiчноi ради, де звертаеться увага на
недолiки i вносяться rтропозицiТ щодо розробок рекомендацiй iз вдосконалення
пiдготовки випускникiв ;
- дiагностики оцiнки пiдготовки випускника та вiдповiдностi
вимогам державного освiтнього стандарту вiдповiдних напрямкiв,
спецiальностей та piBHiB пiдготовки е проведення незалежного замiру знань
студентiв випускних груп в режимi онлайн;
проведенням технiчних нарад з керiвниками провiдних пiдпри€мств
рiзних фор* власностi, де збираеться i аналiзуеться iнформацiя щодо студентiв
вицускникiв та фахiвцiв, якi працюють на цих пiдприемствах пiсля закiнчення
навчання в Коледжi щодо якостi ik пiдготовки;
проведення монiторингу пiдроздiлом по працевлаштуванню щодо
працевлаштування випускникiв та ix фахових досягнень на пiдпри€мствах;
- tIроведення монiторингу результатiв вступу випускникiв до вищих
навчальних закладiв III - IV piBHiB акредитацiI;
- замовлень керiвниками пiдприемств рiзних форtrl власностi на
випускникiв Коледжу, що свiдчать про ik достатню практичну пiдготовку.
Bci цi заходи сприяють виявленню недолiкiв освiтнього процесу i
шляхом розробки рекомендацiй iз
даютъ змогу вiдкоригувати
вдосконалення пiдготовки випускникiв вiдповiдно до HoBiTHix вимог до
сучасного фахiвця i полiпшення якостi освiтнъоi дiяльностi в цiлому.

fi

-

-

ik

Заступник директора з навчальноiроботи (,
I2

