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1. ПЕРЕДМОВА
1.1 Розробники:
– Азюковський О.О., перший проректор;
– Бардась А.В., декан факультету менеджменту;
– Заболотна Ю.О., начальник навчально-методичного відділу;
– Трегуб М.В., проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної
роботи та перспективного розвитку;
– Павличенко А.В., завідувач кафедри екології та технологій захисту
навколишнього середовища;
– Удовик І.М., завідувачка кафедри програмного забезпечення
комп’ютерних систем;
– Яворська О.О., доцент кафедри охорони праці та цивільної безпеки.
1.2 Рецензенти:
– Новікова І.С. – керівник департаменту управління персоналом АТ ДТЕК
«Дніпровські електромережі» м. Дніпро;
– Тимофєєв О.П. –керівник департаменту з управління персоналом ВСП
ШУ «Білозерське» ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», м. Добропілля;
– Гудошник В.А., директор ТОВ СП «Товариство технічного нагляду
ДІЕКС», м. Дніпро.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Рада із забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «Дніпровська
політехніка» (далі – Рада з якості, РЗЯОД) є дорадчо-консультативним органом,
що функціонує на постійній основі. Повна назва українською мовою – Рада із
забезпечення якості освітньої діяльності. Повна назва англійською мовою –
Quality Assurance Council for Educational Activities.
2.2. У своїй діяльності Рада з якості керується Законами України «Про
освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556VІІ, чинним законодавством України, нормативно-правовими актами та
рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти, Стандартами і рекомендаціями щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG – 2015 р.),
Національним стандартом України ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління
якістю. Вимоги», Стратегією розвитку Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка» (2019 – 2026), Стратегічним планом розвитку
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» до 2026 року,
чинними нормативними документами НТУ «ДП» (далі – Університет).
2.3. Рада з якості відіграє провідну роль у системі внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету,
забезпечує формування та реалізацію політики забезпечення якості вищої освіти.
Політика забезпечення якості вищої освіти – це діяльність, спрямована на
виконання завдань, передбачених стратегією розвитку і формування культури
якості освіти в Університеті, та ґрунтується на наступних принципах:
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 відповідності національним та європейським стандартам якості вищої
освіти;
 сприяння інтеграції системи вищої освіти України у світовий освітній і
науковий простір;
 автономії Університету, який несе відповідальність за забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 забезпечення академічної свободи та доброчесності під час реалізації
науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності;
 забезпечення студентоцентризму та врахування інтересів, потреб і досвіду
здобувачів вищої освіти, як самостійних і відповідальних учасників освітнього
процесу;
 дотримання принципів та правил академічної доброчесності усіма
учасниками освітнього процесу;
 визначення напрямів і механізмів управління й забезпечення якості вищої
освіти та освітньої діяльності;
 створення та удосконалення внутрішнього нормативного забезпечення
системи внутрішнього забезпечення якості;
 забезпечення високого рівня освітніх послуг з підготовки кваліфікованих
фахівців, затребуваних в Україні та за кордоном;
 забезпечення відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.
2.4. Рада з якості у своїй діяльності співпрацює з стейкхолдерами:
здобувачами вищої освіти, роботодавцями, представниками студентського
самоврядування, органів державної влади, громадськості та іншими
зацікавленими особами.
2.5. Рішення в сфері управління якістю, прийняті на Радою з якості, є
обов'язковими для виконання відповідними структурними підрозділами та
посадовими особами. Рішення, що стосуються інших сфер загального управління
якістю, а також питань, що входять у компетенцію діяльності інших структурних
підрозділів і посадових осіб, стають обов'язковими для виконання після
затвердження відповідними посадовими особами.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРУКТУРА РАДИ З ЯКОСТІ
3.1. Склад Ради з якості визначається спектром виконуваних робіт і
вирішуваних завдань з формування системи забезпечення й гарантії якості вищої
освіти та освітньої діяльності в Університеті.
3.2. Склад Ради з якості затверджується Вченою радою Університету за
поданням першого проректора.
3.3. Діяльність Ради з якості здійснюється відповідно з планом роботи, який
складається на навчальний рік.
3.4. Формою роботи Ради з якості є засідання, які проводяться за потреби,
але не рідше ніж однин раз на місяць. Засідання експертних (робочих) груп
проводяться за потреби. Засідання є правочинним за умови присутності на ньому
не менше ⅔ від загального складу. Засідання Ради з якості проводяться відкрито.
На запрошення Голови ради у засіданнях можуть брати участь з правом
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дорадчого голосу інші особи, які не є її членами.
3.5. За відсутності голови ради з якості його повноваження виконує
заступник. Організація діловодства ради з якості, контроль за виконанням рішень
ради, здійснення організаційного та інформаційного забезпечення діяльності
ради покладається на секретаря ради.
3.6. Чергові засідання ради з якості скликаються Головою ради, а у разі його
відсутності – заступником Голови ради, який виконує його обов'язки. Секретар
Ради з якості інформує членів ради про дату, час, місце проведення та проєкт
порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення
електронною поштою, або в інший прийнятний спосіб, не пізніше ніж за 10
календарних днів до дати проведення засідання. Повідомлення про проведення
засідання ради розміщується на вебсторінці Ради з якості.
3.7. Рішення Ради з якості приймаються більшістю голосів членів, присутніх
на засіданні, й оформлюються протоколами, які підписує голова та секретар
ради.
3.8. Рада з якості безпосередньо підпорядковується ректору та є підзвітною
Вченій раді Університету й здійснює свої функції в тісній взаємодії з
структурними підрозділами Університету та відділом внутрішнього
забезпечення якості освіти.
3.9. Структурно-логічна модель функціонування внутрішньої системи
забезпечення якості Університету включає п’ять рівнів (додаток А):
П’ятий рівень – рівень прийняття загально-університетських рішень щодо
формування стратегії і політики забезпечення якості, затвердження нормативних
документів, програм, планів реалізації конкретних заходів, затвердження і
закриття освітніх програм. Функції Наглядової Ради, ректора, Вченої ради у
сфері забезпечення якості – визначаються Законом України «Про вищу освіту»
та Статутом.
Четвертий рівень – рівень розроблення, експертизи, апробації,
моніторингу академічної політики, загально-університетських рішень,
документів, процедур, проєктів. Функції та повноваження загальноуніверситетських структурних підрозділів, дорадчих та консультативних
органів, органів студентського самоврядування, рад роботодавців визначаються
Статутом та затвердженими в установленому порядку положеннями.
Третій рівень – рівень впровадження і адміністрування освітніх програм,
щорічного моніторингу освітніх програм і галузевих та регіональних потреб
ринку праці: структурні підрозділи, які здійснюють освітню діяльність
(інститути, факультети), органи студентського самоврядування, галузеві ради
роботодавців.
Другий рівень – рівень безпосередньої реалізації освітніх програм,
поточного моніторингу: кафедри, гаранти освітніх програм, групи забезпечення
спеціальностей, науково-педагогічні працівники, які задіяні в реалізації
освітнього процесу за відповідними освітніми програмами, та ініціативні групи
здобувачів вищої освіти за програмою, конкретні роботодавці.
Перший рівень – здобувачі вищої освіти Університету та/або їх делеговані
представники.
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4. ФУНКЦІЇ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Головна мета діяльності Ради з якості – забезпечення якості освітньої
діяльності та вищої освіти в Університеті.
4.2. Основними функціями ради є моніторинг якості освітньої діяльності
Університету в таких складових:
− аналіз і узагальнення стану освітньої діяльності та якості вищої освіти в
Університеті, розроблення пропозицій для розгляду відповідними структурними
підрозділами, Вченою радою Університету, ректором щодо вдосконалення цієї
діяльності з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних
рекомендацій та інших нормативних документів щодо її покращення;
− розробка та затвердження процедур і індикаторів оцінювання якості
здійснення освітньої діяльності на кафедрах;
− проведення аналізу рівня забезпечення освітніх програм необхідними
ресурсами (кадровими, матеріально-технічними, інформаційними);
− розробка заходів з урахування рекомендацій, наданих під час акредитації
освітніх програм;
− опрацювання результатів опитувань (анкетувань) здобувачів вищої
освіти, науково-педагогічних працівників з питань якості організації освітнього
процесу;
− опрацювання результатів опитувань (анкетувань) випускників
Університету, представників ринку праці з питань якості освітніх програм та
підготовленості випускників до професійної діяльності;
− розгляд рекомендацій здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників, роботодавців, випускників та інших стейкхолдерів щодо якості
освітнього процесу;
− координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості
освітнього процесу;
− поширення кращих Національних та Світових практик щодо покращення
освітніх послуг;
− залучення грантових коштів та ресурсів для покращення якості освітньої
діяльності Університету.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення укладено з метою встановлення порядку створення Ради з
якості, визначення мети діяльності, завдань, функцій, порядку організації
роботи, визначення структури, порядку взаємодії з іншими підрозділами
Університету, відповідних прав та відповідальності тощо.
Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу
Університету та оприлюднюється на офіційному вебсайті Університету.
Положення підлягає перегляду та оновленню, відповідно до змін
нормативної бази України в сфері вищої освіти.
Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються
Вченою радою Університету.
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Відповідальність за реалізацію Положення несуть перший проректор та
голова Ради з якості.

Додаток А
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Додаток А
П
’
Я
Т
И
Й

НАГЛЯДОВА РАДА
РЕКТОР

ВЧЕНА РАДА

(ПРОРЕКТОРИ ЗГІДНО РОЗПОДІЛУ ОБОВ’ЯЗКІВ)

Структурні підрозділи, залучені до реалізації політики забезпечення якості
Ч

Ректорат

Навчальний відділ

Е
Т
В
Е

Раді із забезпечення
якості освітньої
діяльності

Відділ аспірантури та
докторантури

Р
Т

Науково-методична рада

Міжнародний відділ
Науково-технічна рада

И
Й

Органи студентського
самоврядування

Лабораторія соціологічних
досліджень

Відділ внутрішнього
забезпечення якості

Приймальна комісія
Інші дорадчі органи
(за необхідності)

Р І В Н І

Інші відділи
(за необхідності)

Т

ІНСТИТУТИ /ФАКУЛЬТЕТИ

Р
Е

ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ/ФАКУЛЬТЕТУ

ДИРЕКТОР/ДЕКАН

Т
І
Й

Д
Р
У
Г
И

Заступник директора/декана із забезпечення якості
Органи студентського самоврядування

Ради роботодавців (за галузями)

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Кафедри
Гаранти освітніх програм
Група забезпечення освітньої програми

Й

Студенти, які навчаються за програмою

П
Е
Р
Ш
И

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ

Й
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Навчально-методичне видання
Азюковський Олександр Олександрович
Бардась Артем Володимирович
Заболотна Юлія Олександрівна
Трегуб Микола Володимирович
Павличенко Артем Володимирович
Удовик Ірина Михайлівна
Яворська Олена Олександрівна

ПОЛОЖЕННЯ
про раду із забезпечення якості освітньої діяльності
Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка»

Видано
у Національному технічному університеті
«Дніпровська політехніка».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842 від
11.06.2004 49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19.
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