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Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (далі – Академія) вважає гарантію якості вищої освіти 

одним з головних пріоритетів діяльності.   

Політика Академії щодо забезпечення якості вищої освіти є складником 

його стратегічного менеджменту, публічною та відкритою для всіх учасників 

освітнього процесу, а також інших зацікавлених сторін, ураховує національні 

традиції вищої освіти України та попередній досвід Академії щодо організації 

та змісту освіти, зокрема, післядипломної. 

Політику забезпечення якості вищої освіти спрямовано на реалізацію 

основної мети освітньої діяльності Академії з підготовки згідно з договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих та конкурентоспроможних на 

національному й міжнародному ринках праці фахівців для галузі 01 

Освіта/Педагогіка, а також для органів державної влади й управління, 

підприємств усіх форм власності  у галузі освіти. 

Процедури забезпечення якості регулюються внутрішніми документами 

Академії, які розробляються відповідно до вимог Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», критеріїв оцінювання якості освітньої 

програми, визначених у «Положенні про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», процедур і критеріїв 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, що 

визначені у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в 

європейському просторі вищої освіти (ESG)» та інших загальноприйнятих 

європейських та міжнародних стандартах забезпечення якості у сфері вищої 

освіти, розробляє й впроваджує внутрішню систему забезпечення якості 

освіти.  

Політика забезпечення якості освіти узгоджена з місією Академії, що 

полягає у забезпеченні розвитку неперервної освіти, що передбачає 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних кадрів, генерацію і поширення сучасних знань у сфері 

педагогіки і освіти у регіональному, національному та європейському 

просторі. 

 Система внутрішнього забезпечення якості освіти – сукупність 

організаційних структур, процедур, процесів, ресурсів та розподіл 

відповідальності, що забезпечують постійне поліпшення якості освітніх 

програм, освітньої діяльності Академії та здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти і кваліфікації. 

Метою системи внутрішнього забезпечення якості освіти є забезпечення 

сталого розвитку Академії в нестабільних умовах. 



3 
 

 

Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення якості є:  

 формування стійкої довіри до присвоєних Академією ступенів вищої освіти 

за всіма освітніми програмами в Україні та поза її межами; 

 забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, 

їх відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, 

державним, європейським і міжнародним освітнім стандартам;  

 забезпечення розуміння, врахування та узгодження потреб (цілей, вимог та 

очікувань) щодо надання освітніх послуг усіх зацікавлених сторін; 

 формування в Академії культури якості як основи конкурентоспроможності 

Академії та його випускників;  

 впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту сталого 

розвитку Академії.  

Функціонування системи внутрішнього забезпечення якості в Академії 

ґрунтується на таких основних принципах:  

 усвідомлення всіма співробітниками Академії відповідальності за якість 

вищої освіти й освітньої діяльності;  

 орієнтація на поточні та майбутні потреби споживачів, прагнення до 

перевищення їхніх очікувань; 

 прийняття управлінських рішень на основі аналізу своєчасної, повної й 

об’єктивної інформації;  

 постійне навчання персоналу;  

 управління освітньою діяльністю Академії та відповідними ресурсами як 

системою взаємопов’язаних процесів; 

 співробітництво з усіма зацікавленими сторонами; 

 постійне поліпшування якості освіти, освітньої діяльності та системи 

управління якістю освіти в Академії;   

 дотримання академічної доброчесності; 

 прозорості; 

 суспільної відповідальності; 

 студентоцентризму.  

Політика реалізується  через внутрішні процеси забезпечення якості із 

залученням усіх структурних підрозділів Академії та учасників освітнього 

процесу:  

 забезпечення ефективності функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти;  

 впровадження ефективних механізмів розроблення та затвердження освітніх 

програм; 
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 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Академії та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань; 

 кадрове забезпечення, підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

педагогічних працівників; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, в тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти, за 

кожною освітньою програмою; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

 визначення основних чинників, що впливають на якість освітньої 

діяльності, прогнозування та упередження негативних змін в освітній 

діяльності Академії;  

 практичну реалізацію інноваційних освітніх технологій;  

 академічну доброчесність і свободу, а також протидію академічному 

шахрайству та плагіату;  

 запобігання нетолерантності чи дискримінації щодо учасників освітнього 

процесу;  

 залучення зовнішніх зацікавлених сторін до забезпечення якості.  

Забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

Академії є безперервним і циклічним процесом. Ефективність функціонування 

системи внутрішнього забезпечення якості  періодично оцінюється відповідно 

до критеріїв, визначених чинним законодавством, загальнодержавною 

нормативною базою та нормативною базою Академії. 

Керівництво Академії максимально сприяє ефективній реалізації 

політики якості вищої освіти.  

Політика якості вищої освіти поширюється на всі рівні управління 

Академії.  

Кожен співробітник Академії в межах своїх повноважень несе 

персональну відповідальність за реалізацію політики якості вищої освіти.  

Формування та реалізацію політики забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти: 

 в Академії забезпечують ректор, Вчена рада, Науково-методична рада, 

Центр забезпечення якості освіти, інші структурні підрозділи, робочі та 

дорадчі органи, залучені до процедур забезпечення якості;  
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 на рівні структурних підрозділів забезпечують їхні керівники - завідувачі 

кафедр та науково-методичних лабораторій; 

 на рівні освітніх програм забезпечують їхні гаранти, кафедра педагогіки та 

освітнього менеджменту, науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої 

освіти.  

До процесу формування та реалізації політики забезпечення якості 

освітньої діяльності та вищої освіти обов’язково залучаються здобувачі вищої 

освіти та їхні органи самоврядування, ради роботодавців і асоціації 

випускників.  

 

 

 

 

 

 

 

 


