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1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Освгтня д1яльтсть у Коледж1 спрямована на створення умов для особистого 
розвитку 1 творчо!' самореал1зацп людини, формування нацюнальних та 
загальнолюдських цшностей, створення р1вних можливостей для молод1 у здобутй 
якшно!' освгти, шдготовки до життя 1 пращ в сучасних умовах, розроблення та 
запровадження осв1ттх шновацшних технологш, демократизащю осв1ти та осв1тнього 
процесу, розвитку неперервно!' освгти впродовж життя, штегращю украшсько!' осв1ти в 
европейський 1 св1товий прост1р, забезпечення сощального захисту студенпв та 
педагопчних пращвнишв, ввдповщального ставлення до власного здоров’я, охорони 
навколишнього природного середовища, створення найбшьш сприятливих умов 
життед1яльност1 суспшьства.

1.2. Ивень оргатзацй, забезпечення та реал1зацй осв1тнього процесу, що 
забезпечуе здобуття особами яшсно!' осв1ти повинен ввдповвдати вимогам, 
встановленим законодавством. З щею метою у Лисичанському державному прничо- 
шдустр1альному коледж1 (надал -  Коледж) створена система забезпечення якост 
освгти. Метою розбудови та функщонування системи забезпечення якостг осв1ти е:

- гарантування якост освгти;
- формування дов1ри суспшьства до системи та закладу освгти;
- постшне та послвдовне шдвищення якостг освгти.
1.3. Система забезпечення Коледжем якост освгтньо!' д1яльностг та якост вищо!' 

освгти (внутршня система забезпечення якост1) за його поданням ощнюеться 
Нащональним агентством 1з забезпечення якост вищо!' осв1ти або акредитованими 
ним незалежними установами ощнювання та забезпечення якостг вищо!' осв1ти на 
предмет й ввдповвдносп вимогам до системи забезпечення якостг вищо!' осв1ти, що 
затверджуються Нащональним агентством 1з забезпечення якост вищо!' освгти. 
Внутршня система забезпечення якост у Коледж1 спрямована на вдосконалення ус1х 
напрям1в д1яльност1, залучення студешгв до забезпечення якост1, проведення 
монторинг та вдосконалення

1.4. Положення про внутрнпню систему забезпечення якост освгти у 
Лисичанському державному прничо-шдустр1альному коледж (надал1 -  Положення) 
призначене для використання при оргатзацй системи контролю якост освгти при 
проведент ус1х вид1в, стадш 1 елемешгв освгтнього процесу у Коледжг

1.5. Оргатзащ я внутршньо!' системи забезпечення якостг освгти (дал1 -  Система 
забезпечення якост1) здшснюеться зпдно з принципами:

- вщповщностг европейським та нащональним стандартам якост вищо!' освгти;
- автономй Коледжу, який несе ввдповвдальтсть за забезпечення якост 

освгтньо!' д1яльност1 та якостг вищо!' освгти;
- системного тдходу, який передбачае управлшня як1стю на вс1х стад1ях 

освгтнього процесу;
- процесного тдходу  до управлшня;
- здшснення мотторингу якостг;
- постшного тдвищ ення якостц
- залучення студентгв, роботодавщв та ттттих защкавлених сторш до процесу 

забезпечення якостц
- в1дкритост1 шформацй на вс1х етапах забезпечення якостг
1.6. Система забезпечення якост у Коледж1 передбачае здшснення таких 

процедур 1 заход1в:
- стратепю (пол1тику) та процедури забезпечення якостг осв1ти;
- систему та мехатзми забезпечення академтчно!' доброчесностц



- оприлюднет критери, правила 1 процедури ощнювання здобувач1в осв1ти;
- оприлюднет критери, правила 1 процедури ощнювання педагопчно!' 

д1яльност1 педагопчних пращвнишв;
- оприлюднет критери, правила 1 процедури ощнювання управлшсько!' 

д1яльност1 Коледжу;
- забезпечення наявност1 необхвдних ресуршв для оргатзацй осв1тнього 

процесу, в тому числ1 для самостшно!' роботи здобувач1в освгти;
- забезпечення наявност шформащйних систем для ефективного управлшня 

Коледжу;
- створення у Коледж1 шклюзивного освгтнього середовища, утверсального 

дизайну та розумного пристосування;
- здшснення мошторингу та перюдичного перегляду осв1ттх програм;
- щор1чне ощнювання здобувач1в вищо!' освгти 1 педагопчних пращвнишв та 

регулярне оприлюднення результатгв таких ощнювань на офщшному веб-сайй 
Коледжу, на шформащйних стендах та в будь-який штттий спошб;

- забезпечення т двищення квал1ф1каци педагопчних пращвнишв;
- забезпечення публ1чност1 шформаци про освгтт програми та квал1ф1каци;
- забезпечення дотримання академ1чно!' доброчесност пращвниками та 

здобувачами вищо!' освгти Коледжу;
- 1нш1 процедури та заходи, що визначаються спещальними законами або 

документами Коледжу.
1.7. Система забезпечення якост передбачае контроль за:
- забезпеченням наявност шформащ йних систем для ефективного управлшня 

освгттм процесом;
- здшсненням мотторингу та перюдичного перегляду осв1ттх програм;
- кадровим забезпеченням освгтньо!' д1яльност1;
- навчально-методичним та матер1ально-техтчним забезпеченням осв1тнього 

процесу;
- як1стю проведення навчальних занять;
- як1стю знань студентгв;
- забезпечення мобшьностг студешгв;
- забезпечення публ1чност1 шформаци про осв1тт програми, ступет вищо!' 

освгти та квал1ф1каци.
1.8. Основними завданнями тдвищ ення р1вня якост навчання е:
- повне використання лщензованих обсяпв;
- продовження реал1заци ступенево!' освгти через створення штегровано!' 

неперервно!' системи ввдбору 1 тдготовки студешгв за схемою «загальноосв1тня 
школа, лщей, Коледж, Утверситет»;

- залучення роботодавщв галуз1 до участг в тдготовщ  та реал1заци навчальних 
програм, спещальностей, узгодження з ними осв1ттх 1 професшних стандарпв; 
переор1ентащя навчальних платв  на збшьшення частини практично!' подготовки; 
масштабне запровадження програм стажування на виробництвг Оновлення 
матер1ально!' бази навчально-техтчно!' бази, надання !м привабливого 1 сучасного 
р1вня;

- забезпечення осв1тнього процесу нов1ттм лабораторним обладнанням та 
матер1алами;

- участь педагопчних пращвнишв у розробщ та впровадженн державних 
стандартгв змтсту освгти, нащонально!' системи квалтфшацш;



- штегращя Коледжу з навчальними закладами р1зних р1втв, науковими 
установами та тдприемствами, зокрема, шляхом створення навчально-науково- 
виробничих комплекс1в;

- створення оргатзацшно-правових та фшансових умов для започаткування 
активно!' реал1заци м1жнародних програм академ1чно!' мобшьностц

- розвиток матер1ально-техтчно!' бази у напрям1 впровадження новгтнього 
програмного забезпечення, обладнання аудиторш для проведення дистанцшних лекцш 
1 телеконференцш;

- залучення до роботи високопрофесшних педагопчних пращвнишв;
- поеднання сучасних технологш зовтшнього незалежного ощнювання знань 

та зд1бностей аб1тур1ентгв 1 студешгв за допомогою об’ективних психолого- 
педагопчних метод1в 1 комп’ютерного анал1зу та шляхом прямих ствбесвд, штерв’ю;

- забезпечення вшьного багатоканального доступу до свгтових осв1ттх та 
наукових ресуршв через мережу 1нтернет в ус1х примщеннях Коледжу;

- 1ндив1дуал1защя та диференщащя навчання обдаровано!' молод1, створення 
можливостей для реал1зацп пошуку студентами тдивудуально! освгтньо!' траекторй; 
створення умов для здобуття яшсно!' осв1ти швалвдами, д1тьми-сиротами та д1тьми, 
позбавленими батьшвського тклування;

- впровадження у навчальний процес та д1яльтсть б1блютеки Коледжу 
сучасних шформащйних 1 комп’ютерних технологш, створення з щею метою 
лабораторш для тдготовки та збереження електронних куршв, обладнання аудиторш 
для проведення дистанцшних лекцш 1 телеконференцш.

2. Принципи 1 процедури забезпечення якост1 освггньоУ вищо! осв1ти

2.1. Внутршня система забезпечення якост вищо!' осв1ти (дал1 -  Система) у 
Лисичанському державному прничо-шдустр1альному коледж (дал1 -  Коледж) 
базуеться на таких принципах:

- ввдповвдтсть стандартам якостг вищо!' освгти;
- ор1ентащя на замовника, врахування потреб та очшувань здобувач1в осв1ти 1 

суспшьства;
- залучення зовштттшх сторш (утверситепв, роботодавщв, шших защкавлених 

сторш) до процесу забезпечення якост освгти;
- автоном1я закладу вищо!' осв1ти, який несе основну ввдповвдальтсть за 

забезпечення якост освгтньо!' д1яльност1 та якостг вищо!' освгти;
- системний шдхщ, який передбачае управлшня яшстю на вс1х стад1ях 

освгтнього процесу;
- постшне т д в ищення якост1, яке реал1зуеться за допомогою проведення 

внутршнього мошторингу та кшьшсно!' оттшки процешв, мониторингу якост1 освгтнгх 
послуг, критичного анал1зування з боку кер1вництва, запровадження коригувальних та 
запоб1жних дш ;

- ввдповвдальтсть ус1х структурних шдроздш1в Коледжу за забезпечення якост 
надання осв1ттх послуг, у тому числ1 кер1вного складу (на р1вт адмшстрацп та 
ввддшень), кожного викладача та циклових ком1сш в цшому, здобувач1в освгти, 
академ1чних груп, представнишв студентського самоврядування;

- мотиващя педагопчних пращвниюв до полшшення якост осв1ти -  
забезпечення едност цшей 1 напрямюв розвитку закладу, створення внутршнього 
середовища, яке дозволяе ус1м пращвникам бути повною м1рою защкавленими в 
досягнент цшей у сфер1 якост освгти;

- вщкрийсть та прозоршть шформаци' на вс1х етапах забезпечення якостг



2.2. Внутрпиня система забезпечення якост вищо! освгти передбачае здшснення 
таких процедур 1 заход1в:

- удосконалення планування освгтньо! д1яльностг затвердження, мотторинг 1 

перюдичний перегляд осв1ттх програм;
- тдвищ ення якостг знань здобувач1в вищо! освгти;
- посилення кадрового потенщалу Коледжу;
- забезпечення наявносп необхвдних ресурс1в для оргатзацй освгтнього процесу 

та шдтримки здобувач1в вищо! освгти;
- розвиток шформащйних систем з метою т двищення ефективност управлшня 

освгттм процесом;
- забезпечення публ1чностг шформаци про д1яльтсть Коледжу;
- створення ефективно! системи запобйання та виявлення академ1чного плапату 

у документах пращвнишв Коледжу 1 здобувач1в вищо! освгти.

2.3. Яшсть вищо! освгти -  комплексне поняття, а значить охарактеризувати його 
можна врахувавши всеб1чт чинники, умови, вимоги та норми щодо якостг

2.4. Показниками якостг вищо! осв1ти Коледжу можна визначити:

1) ятсть змжту вищо'1 освти це:
ввдповвдтсть зм1сту вищо! осв1ти вимогам роботодавщв та запитам здобувач1в; 
ввдповвдтсть Нащональнш рамщ квал1ф1кацш;
р1вень застосування компетенттсного тдходу  до проектування вищо! осв1ти; 
визначення й оприлюднення очшуваних результат1в навчання здобувач1в за 
вс1ма видами освгтньо! д1яльност1 (умшня та знання, як1 можливо ощнити 
кшьшсно);
безпосереднш зв'язок результатов навчання з компетентностями випускнишв;

2) ятсть освШнЫ програм коледжу за спещальностями (спец^ал з̂ац^ями):
ввдповвдтсть стандартам вищо! освгти;
наявтсть вимог 1 критерйв ощнювання навчальних досягнень здобувач1в; 
систематичтсть мотторингу та перегляду програм;

3) яшсть освШнього процесу це:
ввдповвдтсть системи забезпечення якост вищо! осв1ти вимогам та нормам
Закону Укра!ни «Про вищу освгту»;
р1вень нормативного забезпечення осв1тнього процесу;
реал1защя ступенево! освгти;
р1вень управлшня осв1ттм процесом;
р1вень викладання за об’ективними критер1ями;
ефективтсть методик 1 технологш навчання;
прозор1сть засоб1в д1агностики, об’ективтсть вим1рювання й оттшки
навчальних досягнень студент1в;
оргатзащ я практично! тдготовки здобувач1в освгти;

4) яшсть учаснишв освШнього процесу це:
р1вень базово! подготовки першокурснишв;
мотивацш т чинники здобувач1в вищо! освгти за спещальностями;
результативтсть участ здобувач1в осв1ти в ол1мтадах;
р1вень ввдрахування здобувач1в осв1ти;
р1вень професшно! квал1ф1кацй педагопчних пращвнишв;
кадровий потенщал для розробки та впровадження шновацшних технологш;



ефективтсть т двищення квал1ф1кацп;
р1вень залучення до осв1тнього процесу фах1вщв виробництва;

5) яшсть навчальних  ̂матер^ально-техн^чнихресурЫв Коледжу це:
розвиток комп’ютерних мереж; 
достаттсть аудиторного фонду та його оснащення; 
р1вень методичного забезпечення освгтнього процесу; 
характеристика б1блютечного фонду;
показники реконструкций каттального та поточного ремонту основних фондов 
гуртожитку та !х переоснащення ввдповвдно до сучасних умов; 
яшсть умов харчування;
як1сть шфраструктури дозвшля, занять спортом; 
р1вень безпеки перебування в Коледжц

6) яшсть результат^в вищо'1 оЫти:
р1вень професшно! компетентности та осв1ченост1 здобувач1в освгти; 
позитивний рейтинг роботодавщв; 
р1вень працевлаштування випускник1в;

7) динамша якост^ ЛДГ1К через:
р1вень стратепчного плануваня; 
характер та ефективтсть взаемодп з роботодавцями; 
яшсть умов для особистшного розвитку здобувач1в освгти; 
динам1ку навчальних досягнень здобувач1в освгти;
визнання досягнень персоналу (майстертсть, фахов1 якост1, ввддатсть справ1); 
взаемодш Коледжу 1з зо в т ш т м  середовищем.

3. Розробка, затвердження, зд1йснення мошторингу та 
пер1одичного перегляду осв1тн1х програм

3.1. Оргатзащ я освгтнього процесу ЛДГ1К починаеться з проектування, а саме з 
розробки освгтнгх (освгтньо-професших) програм.

3.2. Стандарти вищо! осв1ти використовуються для визначення та ощнювання 
якостг зм1сту та результат1в осв1тньо! д1яльностг. За в1дсутност1 затверджених в 
установленому порядку стандарт1в вищо! осв1ти Коледж розробляе власн стандарти 
спещальностей, я к  схвалюються на засвдант педагопчно! ради коледжу, 
затверджуються директором коледжу.

3.3. Розробляють освгтт програми групи забезпечення осв1тньо! програми 
спещальносп 1з залученням студентсько! спшьноти, зо в т ш т х  експерт1в та штттих 
защкавлених сторш до розробки й перюдичного перегляду даного проектного 
документу.

3.3. Освгтня програма (освгтньо-професшна) розробляеться ввдповвдно до вимог 
Закону Укра!ни «Про вищу осв1ту», Нацюнально! рамки квал1ф1кацш та Стандарт1в 1 

рекомендацш щодо забезпечення якостг у 0вропейському простор1 вищо! осв1ти та 
враховуе: вимоги до р1вня осв1ти ос1б, я к  можуть розпочати навчання за щею 
програмою; кшьшсть кредитив 0КТС, необхвдних для виконання ще! програми; 
перелш та обсяг навчальних дисциплш 1 лопчну послвдовтсть !х вивчення; перелш 
загальних та професшних компетентностей; очш уват результати навчання, якими 
повинен оволод1ти молодший спещалшт; вимоги до структури навчальних дисциплш, 
до наявност! системи внутршнього забезпечення якостг вищо! освтти.



3.4. На тдстав1 освгтньо-професшно! програми Коледж розробляе навчальний 
план для ввдповвдно! спещальносп та за кожною формою навчання. Навчальний план 
е нормативним документом, який визначае зм1ст навчання та регламентуе оргатзащ ю 
освгтнього процесу. Навчальний план затверджуеться директором Коледжу.

3.5. Н авчальт плани розробляються робочими трупами у склад1 заступника 
директора з навчально! роботи, зав1дувач1в ввддшеннями 1з залученням представник1в 
випускових циклових ком1сш.

3.6. Навчальн програми дисциплш розробляються цикловими комшями згвдно 
з вимогами ввдповвдних осв1ттх програм тдготовки фах1вщв.

3.7. З метою забезпечення цш сносп осв1тнього матер1алу, забезпечення 
професшно! спрямованост зм1сту навчання, попередження дублювання, врахування 
м1ждисциплшарних зв’язшв навчальт програми розглядаються на засвдант циклово! 
комшй, схвалюються методичною радою та затверджуються заступником директора з 
навчально! роботи Коледжу.

3.8. Практична подготовка, як одна 1з основних складових професшно! 
подготовки молодшого спещалшта проводиться в умовах професшно! д1яльност1 пвд 
оргатзацшно-методичним кер1вництвом викладач1в Коледжу та спещал1ст1в базових 
п1дприемств.

3.9. Перегляд осв1ттх программ (осв1тньо-профес1йних) в1дбуваеться за 
результатами !х регулярного мон1торингу з метою забезпечення належного р1вня 
осв1тн1х послуг та створення сприятливого й ефективного навчального середовища.

3.10. Критери, за якими ввдбуваеться перегляд осв1тн1х програм, формуються як 
в результат! зворотного зв’язку 1з педагог1чними прац1вниками, студентами, 
випускниками 1 роботодавцями, так 1 внасл1док прогнозування розвитку галуз1 та 
потреб суспшьства.

3.11. Ввдповвдальш за впровадження та виконання: циклов1 ком1сй, зав1дувач1 
в1дд1леннями, заступник директора з навчально! роботи.

3.12. Показники: р1вень оновлення осв1тн1х програм (осв1тньо-профес1йних), 
р1вень участ1 роботодавц1в у розробц1 та внесент зм1н, р1вень задоволеност1 студешгв 
(випускнишв), 1ндекс працевлаштування випускиик1в, рейтинг за оценками 
роботодавц1в.

4. Система оц1нювання знань здобувач1в осв1ти

4.1. Коледж регулярно контролюе й отпнюе показники, пов’язан1 з 
внутр1шн1м забезпеченням якост1 вищо! осв1ти, використовуючи системи контролю й 
рейтингово! оценки здобувач1в осв1ти, що дозволяе оц1нювати яшсть надання послуг у 
сфер1 освгти та !х в1дпов1дн1сть встановленим вимогам.

4.2. Ощнювання результатгв навчання здшснюеться в1дпов1дно до 
«Положення про оргатзащ ю осв1тнього процесу^), «Положення про планування, 
орган1зац1ю 1 проведення контрольних заход1в» «Положення про державну 
п1дсумкову атестащю студент1в з предмет1в загальноосв1тньо! тдготовки».

4.3. Система ощнювання навчальних досягнень здобувач1в освгти в Коледж1 

передбачае:
- прозоршть процесу оц1нювання досягнень здобувач1в осв1ти;
- забезпечення необх1дно! гнучкостг 1 вар1ативност1 системи оц1нювання, !! 

1ндив1дуал1зац1ю у в1дпов1дност1 до об’ективно! в1дм1нност1 р1вн1в програм;
- встановлення в1дпов1дност1 досягнутих запланованих навчальних результат1в 

передбачуваним ц1лям 1 результатам навчально! програми;
- забезпечення проведення р1знор1вневих д1агностичних заход1в на етапах 

поточного та пвдсумкового контролю.



4.4. Система ощнювання результат1в навчання включае вхвдний, поточний, 
семестровий, директорський контроль знань та атестащю здобувач1в вищо! освгти.

4.5. Вхвдний контроль проводиться на початку навчання в Коледж1 з метою 
виявлення шкшьного р1вня подготовки, необхвдного для засвоення конкретно! 
дисциплши та надання практично! тдивудуально! допомоги студентам у поповнент 
необхвдних знань. Проводить його педагопчний пращвник, якому доручено викладати 
ввдповвдний предмет.

4.6. Поточний контроль здшснюеться т д  час проведення практичних, 
лабораторних та семшарських занять  ̂ мае на м ет  перев1рку р1вня тдготовленосп 
студента до виконання конкретно! роботи. Форма проведення поточного контролю т д  
час навчальних занять  ̂ критери ощнювання р1вня знань визначаються ввдповвдною 
цикловою ком1с1ею.

4.7. Семестровий тдсумковий контроль проводиться у форм1 екзамену, 
диференцшованого залшу чи залшу, визначених навчальним планом у термши, 
передбачет графшом осв1тнього процесу, та в обсяз1 навчального матер1алу, 
визначеному робочою програмою навчально! дисциплши.

4.8. Шсля кожно! сесИ визначаються та оприлюднюються рейтинги здобувач1в 
осв1ти за усп1шн1стю.

4.9. Критери ощнювання е обов’язковою складовою навчально! програми 
дисципл1ни. На початку семестру викладач, який викладае дисципл1ну, повинен 
ознайомити здобувач1в осв1ти з1 зм1стом, структурою, формою екзаменац1йно! 
(залшово!) роботи та прикладами завдань попередтх рок1в, а також 1з системою 1 

критер1ями !! оцОнювання.
4.10. Директорський контроль якост1 п1дготовки студенйв з дисципл1ни е 

контролем стшкосп знань, ум1нь та навичок 1 може проводитись за темами 
дисциплши, що була вивчена в попередньому семестр1, або за навчальною програмою 
вше! дисциплши як для перев1рки готовност1 студент1в до п1дсумкового контролю, так 
1 для перев1рки залишкових знань студент1в.

4.11. Атестац1я здобувач1в вищо! осв1ти -  це встановлення в1дпов1дност1 
засвоених здобувачами вищо! осв1ти р1вня та обсягу знань, умшь, 1нших 
компетентностей вимогам стандарт1в вищо! осв1ти.

4.12. Атестац1я випускникхв проводиться за акредитованими спещальностями 
та завершуеться видачею документ1в про присудження ввдповвдного ступеня осв1ти та 
присвоення здобуто! квал1ф1кац1!. Атестац1я зд1йснюеться в1дкрито 1 гласно.

4.13. Для проведення атестацй випускник1в створюються Екзаменац1йн1 
(квал1ф1кац1йн1) ком1сй. Терм1ни проведення атестацИ визначаються навчальними 
планами тдготовки фах1вщв та графшом осв1тнього процесу. Атестац1ю проходить 
кожен студент т с л я  повного виконання ним навчального плану за ввдповвдним 
освгттм р1внем.

4.14. Голова Екзаменац1йно! ком1сй призначаеться наказом директора коледжу 
за поданням зав1дувач1в в1дд1лень з числа проввдних фах1вц1в галуз1, представник1в 
державних та недержавних п1дприемств, установ, висококвал1ф1кованих науково -  
педагог1чних прац1вник1в вищих навчальних заклад1в.

4.15. До складу Екзаменацшно! ком1с1! можуть входити: директор коледжу, 
його заступники; зав1дувач1 ввддшень, голови циклових ком1с1й педагог1чн1 
пращвники.

4.16. Програма, методика та форма проведення атестацй (усно, письмово, 
тестування (можливе комп’ютерне тестування), захист дипломних проекпв, порядок 
орган1зац1! проведення атестацй молодшого спещалшта, критерй оц1нювання 
компетентностей випускниктв визначаються випусковими цикловими комшями.



4.17. Для врахування думки здобувач1в освгти щодо якост1 та об’ективносп 
системи ощнювання плануеться проводити щор1чт сощ олопчт опитування студенив 
1 випускнишв, а також студентський мотторинг якост освгтнього процесу.

4.18. Ввдповвдальт за впровадження та виконання: директор, заступник 
директора з навчально! роботи, зав1дувач1 ввддшеннями, голови циклових ком1сш, 
студентська рада.

4.19. Показники: р1вень устшностО, р1вень заборгованосп, кщьшсть переможщв 
студентських ол1мтад, шдекс працевлаштування випускнишв, рейтинг за ощнками 
роботодавщв.

5. Забезпечення яккного контингенту здобувач1в осв1ти

5.1. Д1яльтсть Коледжу, спрямована на забезпечення максимально можливого 
р1вня прозорост процесу ввдбору здобувач1в освгти на навчання, його ефективносп 1 

справедливост та недопущення недобросов1сно! конкуренц1!.
5.2. Основна робота з профор1ентацй потенц1йних вступник1в здшснюеться та 

передбачае:
на р̂ вн̂  Коледжу:

подготовку 1нформац1йних матер1ал1в (буклети, стенди, презентацИ, ф1льми) про 
коледж;
налагодження сп1впрац1 з районними ввддшами осв1ти та обласними 
управлшнями осв1ти;
сп1впраця з роботодавцями вОдповОдних галузей; 
проведення Дн1в вступника, участь у Ярмарках профес1й; 

на р̂ вн̂  циклових комшй:
тдготовка шформащйних матер1ал1в про спец1альност1 (спец1ал1зац1!); 
ствпраця 1з закр1пленими за ними загальноосв1ттми, профес1йними 
(профес1йно-техн1чними) закладами осв1ти;
оргатзащю пост1йно д1ючого взаемозв’язку з потенщйними аб1тур1ентами 
через електронну пошту, розм1щення оголошень в соц1альних мережах, 
студенив старшокурсник1в.
5.3. В1дпов1дальн1 за впровадження та виконання: вОдповОдальний секретар 

приймально! ком1с1!, циклов1 ком1с1!, зав1дувач1 ввддшень.

6. Забезпечення як1сного кадрового складу

6.1. Профес1йно-квал1ф1кацшний р1вень викладацького складу Коледжу 
ввдповвдае державним вимогам та вимогам, як1 враховують специф1ку та потреби 
напряму тдготовки молодших спещалштОв.

6.2. Головними принципами та задачами Коледжу в питант забезпечення 
якшного кадрового складу е:

1) удосконалення процедур п1дбору й розвитку викладацького складу;
2) створення сприятливого середовища для викладач1в завдяки можливостям та 

стимулу для професшного розвитку викладацького складу, заохоченню до 
застосування шновацшних метод1в викладання та нових технологш;

3) розроблення та запровадження системи ощнювання ефективносп роботи 
викладач1в, яка б включала показники, за допомогою яких можна охарактеризувати:

- як1сть проведення навчальних занять (за мотторинговими опитуваннями 
студент1в, випускник1в, викладач1в, як1 забезпечують дисципл1ни, що е наступними у 
структурно-лог1чн1й схем! викладання тощо);



- р1вень прогресу здобувач1в осв1ти (ощнюеться за показниками устш носп  
упродовж семестру 1 на тдсумковому контрол^ з урахуванням результат1в вступного 
контролю 1 показнишв усшшност1 на дисциплшах, як1 викладалися ратш е);

- яшсть ощнювання усшшност1 здобувач1в освгти (за розподшом ощнок з 
навчальних дисциплш упродовж семестру 1 на тдсумковому контролу за пор1внянням 
розподшу ощнок по тому ж контингенту студешгв на спорвднених дисциплшах/ 
дисциплшах того ж р1вня складностг у той самий перюд часу; за результатами 
контролю залишкових знань студешгв; за пор1внянням з у стш тстю  студешгв на 
дисциплшах, я к  викладалися р а тш е /т зт ш е , але в яких ощнюються набуття 
здобувачами освгти тих самих чи однотипних компетентностей тощо);

- р1вень навчально-методичних розробок (експертт ощнки, в тому числ1 

зовн1шн1);
- п1двищення квал1ф1кац1!;
- участь у методичн1й робот1 циклових ком1сш, з орган1зац1! осв1тнього 

процесу, у профор1ентацшнш робот1 та в шших заходах (роботах) проектах, 
спрямованих на зростання якост1 осв1ти в Коледж1, на п1двищення ефективност1 

д1яльност1 Коледжу тощо.
6.3. Враховувати оц1нку ефективност1 роботи викладача (з диференщащею за 

посадами), приймаючи р1шення про продовження перебування на посад1, заохочення, 
накладання дисципл1нарних стягнень, дострокове припинення трудових втдносин 
тощо.

6.4. Коледж створюе педагопчним прац1вникам умови 1 можливост1 для 
вдосконалення фахово! майстерносп, запроваджуе програми, спрямован1 на 
вдосконалення професшних вм1нь викладач1в -  початшвщв.

Для реал1зац1! вказаних завдань запроваджет так1 заходи: розроблено 1 

затверджено Положення про т двищення квал1ф1кацй педагопчних пращвниюв; на 
баз1 методичного кабшету працюе школа профес1йно! майстерност1 та запроваджена 
програма п1дготовки викладач1в-початк1вц1в.

6.5. Основним документом планування та облшу педагог1чних прац1вник1в 
Коледжу е щдивудуальний план роботи. В индивидуальному план1 зазначаються вс1 

види роб1т, що плануються на навчальний р1к та за якими викладач зв1туе. Основними 
видами робгт е навчальна, методична та орган1зац1йна.

6.6. Щор1чно на.прикш т  навчального року на зас1данн1 циклових ком1с1й 
обговорюеться виконання викладачами 1ндив1дуальних план1в.

6.7. Педагог1чн1 працтвники повинт п1двищувати квал1ф1кац1ю та проходити 
стажування не р1дше одного разу на п ’ять рок1в.

6.8. З метою вдосконалення фахово! майстерносп, п1двищення наукового 
потенц1алу викладацького складу в Коледж1 передбачено:

- розширення зв'язк1в циклових ком1сш Коледжу з методичними об’еднаннями 
заклад1в осв1ти м1ста, област1;

- проведення експертизи методичних розробок викладач1в Коледжу педагогами 
заклад1в осв1ти вищого р1вня, залучення !х до ощнки д1яльност1 викладач1в Коледжу;

- т д в ищення р1вня волод1ння педагог1чними прац1вниками шформацшними 
технолог1ями в сучасному педагог1чному процеш, врахування його в ход1 атестацй 
викладач1в;

- враховуючи пров1дну роль 1 в1дпов1дальн1сть гол1в циклових ком1сш у 
забезпеченн1 осв1тнього процесу, створення кадрового резерву на замщення посад 
гол1в циклових ком1с1й.

6.9. Складовою мон1торингу якост1 осв1тньо! д1яльност1 е визначення рейтинг1в 
циклових ком1с1й за тдсумками навчального року. Метою визначення рейтинпв



циклових ком1сш е встановлення тдроздш в, що роблять найбшьший внесок у 
тдвищ ення якостг тдготовки фах1вщв.

6.10. Складовою системи мотторингу якостг освгтньо! д1яльностг е щор1чт 
конкурси на краще методичне забезпечення осв1тнього процесу, на кращу студентську 
групу. Результати конкуршв оприлюднюються.

6.11. Складовою мотторингу якостг освгти й ощнювання роботи педагопчних 
пращвнишв е сощ олопчт опитування студешгв.

6.12. Ввдповвдальт за впровадження та виконання: директор, заступники 
директора, методист, зав1дувач1 ввддшень, голови циклових ком1сш.

6.13. Показники: оцшка фахового р1вня педагопчних пращвнишв здобувачами 
освгти, випускниками, юльшсть педагопчних пращвнишв, як1 мають публшацй у 
фахових виданнях, я к  стали переможцями обласних та мшьких конкуршв, 
ввдповвдтсть лщензшним та акредитацшним вимогам.

7. Забезпечення наявност1 необхщних ресурс1в для орган1зац11 
осв1тнього процесу та шдтримки здобувач1в вищо! освгги

7.1. Головними принципами та задачами Коледжу в питант забезпечення 
якшних навчальних ресурс1в та п1дтримки здобувач1в осв1ти е:

- забезпечення гарантш, що вс1 ресурси в1дпов1дають зазначеним щлям та е 
загальнодоступними, а вс1 здобувач1 осв1ти 1нформован1 про наявтсть в1дпов1дних 
послуг;

- удосконалення ресурс1в, що сприяють навчанню здобувач1в осв1ти (б1бл1отеки, 
навчального обладнання, шформацшно-технолопчно! 1нфраструктури);

- методичне забезпечення переходу до студентоцентричного навчання та 
гнучких метод1в навчання й викладання.

7.2. Для устш ного виконання навчальних програм здобувач1 осв1ти мають 
забезпечуватися кр1м високого р1вня викладання ще й шшими ресурсами, як1 

допомагають !хньому навчанню. До цих ресурс1в ввдносяться б1бл1отека, 69 
спец1ал1зованих навчальних кабшет1в та лаборатор1й, навчальне обладнання 1 

методичн1 матер1али, комп’ютери 1 програмне забезпечення, а також допомога р1зного 
роду служб 1 консультант1в.

7.3. Коледж е комплексом, який складаеться з: навчального корпусу, 
гуртожитку, б1блютеки з читальним залом, буфету, 3 компютерт зали, 3 спортивних 
зал1в, актового залу, навчальних майстерень, полйотв. Будинки та споруди 
в1дпов1дають паспортним даним 1 сан1тарно-г1г1ен1чним нормам. Ус1 прим1щення 
використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються 
в належному гш етчном у режим1.

7.4. У Коледж1 фуикц^онують навчальн1 каб1нети та лабораторп, як1 

в1дпов1дають сво!м призначенням сан1тарно-г1г1ен1чним нормам та мають необхвдне 
матер1ально-техн1чне забезпечення К1льк1сть навчальних примщень забезпечуе 
навчання здобувач1в осв1ти в одну зм1ну.

7.5. Матер1ально-техн1чна база Коледжу повтстю  пристосована для т дготовки 
фах1вщв. Осв1тн1й процес зд1йснюеться у двох навчальних корпусах, на базах практик, 
забезпечетсть складае 100 %.

7.6. Необхудними ресурсами осв1тнього процесу та птдтримки здобувач1в вищо! 
освгти в Коледж1 е методичне забезпечення навчальних дисциплш. Навчально- 
методичне забезпечення вс1х дисципл1н навчальних план1в становить 100 %.

7.7. Середня кшьшсть студент1в денно! форми навчання, яка припадае на 
одиницю сучасних ПЕОМ, складае 5 одиниць.



7.8. У Коледж1 створено умови для доступу студепйв до 1нтернету, в 
навчальному корпус! д1е мережа.

7.9. Осв1тнш процес забезпечено навчальною, методичною та науковою 
л1тературою на паперових та електронних ношях завдяки фондам б1блютеки, веб
ресурсам Коледжу. Сернедня кшьшсть прим1рник1в навчально! л1тератури складае 
143,7 на одного студента денно! форми навчання.

7.10. Пвдтримка здобувач1в вищо! освгти:
7.10.1. Забезпечуеться розвиненою сощальною шфраструктурою: гуртожиток на 

80 м1сць;3 спортивних зали, спортивний майданчик для занять на ввдкритому повгтрц 
актова зала; музе! (прничих машин, геолопчний та шторичний); буфет та медичний 
пункт.

7.10.2. Розроблено заходи, спрямован на адаптащю здобувач1в осв1ти першого 
курсу до осв1тнього процесу, а саме: запроваджено обов’язковий семшар для 
педагопчних пращвнишв, на яких покладаються функцй кер1вник1в академ1чних груп 
нового прийому, та тематичне щор1чне опитування студент1в першого курсу для 
встановлення (1 наступного виршення) проблем адаптацй, оргатзацшного 
забезпечення, взаемодй з викладацьким складом та адмшстращею, недосконалосп 
ресуршв для забезпечення навчання, самостшно! роботи, задоволення соц1ально- 
культурних потреб тощо.

7.11. В1дпов1дальн1 за впровадження: директор, заступники директора, 
методист, заввдувач б1блютекою, зав1дувач1 навчальними кабшетами та 
лаборатор1ями, голови циклових ком1сш.

7.12. Показники: р1вень задоволеност1 здобувач1в вищо! осв1ти, в1дпов1дн1сть 
л1ценз1йним та акредитац1йним вимогам.

8. 1нформац1йн1 системи для ефективного управлшня 
освгтньою д1яльшстю

8.1. Ефективному управл1нню як1стю осв1тньо! д1яльност1 в Коледж1 сприяють 
електронна система збирання й анал1зу шформаци та система електронного 
документооб1гу.

8.2. З метою здшснення мотторингу, перюдичного перегляду осв1ттх програм, 
д1евого управлшня яшстю п1дготовки фах1вц1в для шформацшного забезпечення 
осв1тньо! програми використовуються електронт осв1тн1 ресурси у так званому 
модульному середовишд: робоча навчальна програма дисциплши, електронний 
подручник, електронний конспект лекцш, електронт лабораторт роботи 1 модел1, 
електронн1 словники, електронний практикум з дисциплши тощо, тобто створюються 
електронт навчально-методичн1 комплекси дисциплш.

8.3. Електронт освгтт ресурси забезпечують публ1чтсть 1нформац1! про осв1тн1 
програми: перелш навчальних дисципл1н, лог1чну посл1довн1сть !х вивчення, к1льк1сть 
кредит1в, розклад занять, графш осв1тнього процесу тощо.

8.4. Електронт осв1тт ресурси в Коледж1 використовуються для реал1зац1! 
одного з ключових аспект1в осв1тньо! програми -  це забезпечення наявносп 
необх1дних ресуршв для орган1зац1! осв1тнього процесу, в тому числ1 самост1йно! 
роботи студеийв, як доступне, оперативне джерело шформаци, сформоване на основ1 

як1сно! науково!, навчально-методично! бази, що включае електронт тдручники, 
електронн1 навчальн1 пос1бники, електронт конспекти лекц1й, що викладають теми 
теоретично! складово! курсу, та методичт вказ1вки до самост1йно! роботи студент1в, 
як1 м1стять короткий виклад тем, винесених на самост1йне опрацювання, алгоритми 
розв’язання задач, тести для проведення ртзних форм контролю знань тощо.



8.5. Електронт осв1тт ресурси, р о зм щ ет  в локальнш мереж1 Коледжу, в 
мереж1 1нтернет та на електронних ношях дозволяють забезпечити здобувач1в вищо! 
освгти необхвдною шформащею, тдвищ ують р1вень та яшсть освгттх послуг, е 
засобом створення умов для розвитку креативних зд1бностей студента, тдвищ ення 
компетентност викладача, 1ндив1дуал1зац1! процесу навчання. З щею метою на р1вт 
структурних т д р о з д т в  реал1зуеться збалансована система заход1в спрямована на:

- стимулювання 1 спонукання викладач1в до впровадження мультимедшних 
технологш при викладанн навчальних дисциплш -  як у лек т й них заняттях, так 1 при 
проведенн лабораторних робгт (в1ртуальт лабораторп);

- оснащення аудиторш мультимедшним обладнанням;
- розширення внутршньо! комп’ютерно! мереж1;
- формування шформацшно! культури педагопчних пращвнишв 1 здобувач1в 

освгти;
- забезпечення належного функцюнування електронно! б1блютеки та щор1чно! 

передплати на фахов1 науков1 журнали.
8.6. Ввдповвдальт за впровадження та виконання: директор, заступник 

директора з навчально! роботи, методист, голови циклових ком1сш, заввдувач 
лаборатор1ею 1нформац1йних технолог1й, зав1дувач б1бл1отекою.

9. Забезпечення публ1чност1 шформаци про д1яльшсть Коледжу

9.1. Публ1чтсть 1нформац1! про д1яльн1сть Коледжу забезпечуеться 
в1дпов1дно до вимог Закону Укра!ни «Про вищу осв1ту», зг1дно з наказом М шстерства 
осв1ти 1 науки Укра!ни в1д 19.02.2015 р. № 166 «Деяк1 питання оприлюднення 
шформаци про д1яльшсть вищих навчальних заклад1в».

9.2. На оф1ц1йному сайт1 Коледжу розмщуеться 1нформац1я, яка п1длягае 
обов’язковому оприлюдненню в1дпов1дно до вимог Закону Укра!ни «Про вищу 
осв1ту^>, а саме:

9.2.1. Документи, що регламентують д1яльн1сть Коледжу: Статут 
Лисичанського державного прничо-шдустр1ального коледжу, Положення про 
оргатзащю осв1тнього процесу в Лисичанському державному прничо -  
1ндустр1альному коледж1.

9.2.2. Документи, що регламентують д1яльтсть Коледжу: Статут, Положення 
про оргатзащ ю осв1тнього процесу в Лисичанському державному прничо- 
шдустр1альному коледж1.

9.2.3. Положення про колепальт органи та !х персональний склад: Положення 
про педагог1чну раду Коледжу, склад педагопчно! ради Коледжу.

9.2.4. Загальт анал1тичт матер1али про д1яльтсть Коледжу, зв1ти директора, 
р1чш зв1ти з р1зних напрям1в д1яльност1, щор1чн1 рейтинги.

9.2.5. 1нформац1я з кадрових питань: склад кер1вних оргатв коледжу, перел1к 
вакантних посад, штатний розпис на поточний р1к.

9.2.6. 1нформащя та документи про освгтт-професш т програми: л1ценз1я МОН 
Укра!ни про надання осв1тн1х послуг; сертиф1кати про акредитащю, перел1к 
спец1альностей та спещал1зацш за якими ведеться п1дготовка фах1вщв, осв1тн1 
(осв1тньо-профес1йн1) програми.

9.2.7. 1нформащя для вступник1в: Положення про приймальну ком1с1ю; 
Правила прийому до Коледжу на поточний р щ  р1шення приймально! ком1с1!, перел1к 
спец1альностей та спещал1зацш на як1 оголошено прийом, розм1р плати за навчання.

9.2.8. 1нформащя для студент1в: 1нформац1я про д1яльтсть орган1в 
студентського самоврядування, про результати рейтинпв здобувачтв освтти, про



призначення стипендш, участь студент1в у конкурсах та ол1мтадах, оргатзащ я 
дозв1лля.

9.2.9. 1нформащя щодо фшансово! д1яльност1: кошторис Коледжу на поточний 
навчальний р1к та у с  змши до нього, зв1т про використання та надходження кошт1в, 
шформащя щодо проведення тендерних процедур.

9.2.10. Н авчальт матер1али: навчальт плани, навчально-методичт комплекси, 
розклад занять.

9.2.11. Результати щор1чного ощнювання (рейтинги) здобувач1в осв1ти, 
педагопчних пращвнишв.

10. Ввдповвдальт за впровадження та виконання: кер1вники структурних 
пвдроздш1в, ввдповвдальт за сайт пращвники.

10. Запоб1гання академ1чного плаг1ату у навчальних 
працях пращвниюв 1 здобувач1в вищо! осв1ти

10.1. Система запоб1гання плапату мае на м ет  тдвищ ення якост1 навчання, 
розвиток навичок коректно! роботи 1з джерелами шформаци та формування звички до 
сумлшного дотримання вимог науково! етики, актив1защю самостшност! та 
шдиввдуальносп при створент авторського твору та в1дпов1дальност1 за порушення 
загальноприйнятих правил з боку викладацького складу, здобувач1в осв1ти ус1х форм 
навчання.

10.2. Основними завданнями запоб1гання плаг1ату в Коледж1 е формування 
академ1чно! етики та поваги до штелектуальних надбань, дотримання норм 
законодавства про авторське право 1 покликане сприяти впровадженню практики 
належного цитування через визначення поняття та форм плаг1ату, метод1в запоб1гання 
його поширенню, процедури розгляду та фшсування факт1в плаг1ату, а також 
формал1заци можливих насл1дк1в його вчинення у межах коледжу.

10.3. Профшактика плаг1ату у навчальному осв1тньому процеш в Коледж1 

зд1йснюеться шляхом:
- формування, видання та розповсюдження методичних матер1ал1в з 

уи^ф^кованим визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на 
використат у письмових роботах матер1али;

- контроль з1 сторони викладач1в за правильним оформленням посилання на 
джерела 1нформац1! у раз1 запозичень 1дей, тверджень, в1домостей у вс1х видах роботи 
здобувач1в осв1ти (поввдомлень, презентац1й, реферат1в, твор1в, творчих роб1т, 
курсових роб1т, виступ1в на конференщях, студентських публ1кац1й у пер1одичних 
виданнях та веб-сайтах);

- запровадження навчальних семшар1в з основ пошуково-досл1дницько! роботи 
з вивчення вимог до написання письмових роб1т та акценту на принципи самост1йност1 
роботи над письмовими завданнями р1зних вид1в, коректного використання шформаци 
з 1нших джерел та уникнення плаг1ату, а також правил опису джерел та оформлення 
цитувань;

10.4. Профшактика плапату у курсових дослвдженнях. Кер1вники курсових 
роб1т в обов’язковому порядку знайомлять студент1в 1з загальноприйнятими 
правилами про запоб1гання та виявлення академ1чного плаг1ату 1 на ус1х етапах 
виконання курсових роб1т контролюють дотримання вимог науково! етики.

10.5. Ввдповвдальт за впровадження та виконання: директор, заступник 
директора з навчально! роботи, методична рада, голови циклових ком1сш, заввдувач1 

ввддшень.



11.1. Головними принципами зовтшнього забезпечення якосп вищо! освгти е:
11.1.1. Удосконалення системи безперервного самоанал1зу ефективностг 

процейв внутршнього забезпечення якостц
11.1.2. Забезпечення спроможност циклових ком1сш та коледжу в цшому брати 

участь в цикл1чному процес зовтшнього забезпечення якост1 вищо! освгти;
11.1.3. Корегування Перспективних п л атв  та Програм розвитку Коледжу з 

урахуванням результат1в зовтшнього контролю забезпечення якостг
11.2. Розбудова системи забезпечення якост вищо! осв1ти на р1вт Коледжу 

може спиратися на европейськ стандарти внутр1шнього забезпечення якост1 у 
закладах вищо! осв1ти для досягнення високо! ефективност1 функц1онування Коледжу, 
його визнання з боку громадськост1 та тдвищ ення статусу.

11.3. Реал1защя представлених напрям1в забезпечення виконання стандарту 
через розробку 1 впровадження в1дпов1дних положень, 1нформац1йних 1 методичних 
систем, нормативних документ1в 1 рекомендац1й реально наповнить представлену 
теоретичну модель 1 сприятиме ефективному функц1онуванню системи забезпечення 
якостг

11.4. Внутр1шне забезпечення якост1 осв1ти, кр1м мон1торингу багатьох 
к1льк1сних показнишв, спрямоване на п1дтримку системи щнностей, традиц1й, норм, 
як1, власне, й визначають ефективтсть функщонування коледжу. З щею метою 
розроблено Положення про внутршню систему забезпечення якост1 осв1ти 
Лисичанського державного г1рничо-1ндустр1ального коледжу, яке затверджено 
наказом по коледжу вщ 03.09.2018 р. № 55-О.

11.5. Положення поширюеться на ус1 р1вт управл1ння Коледжем.
11.6. Кожен пращвник в межах свое! компетенцИ несе персональну 

в1дпов1дальн1сть за реал1зац1ю даного положення.


