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2)

багаторівнева система професійної і наукової підготовки (наявність

аспірантури, докторантури, спеціалізованих вчених рад);
3)

система навчальних та виробничих практик, пов'язана із профілем

освітніх програм;
4)

наявність

спеціалізацій,

можливості

вивчення

навчальних

дисциплін інших напрямів підготовки;
5)

дослідницькі студентські осередки, гуртки, наукові центри, наукові

лабораторії;
6)

сучасні

гуманітаризації,

характеристики

людиномірності,

студенто-центрований,

освітнього

процесу

культуровідповідності,

особистісно

орієнтований,

-

принципи

транспарентності;
компетентнісний,

індивідуально-творчий, комплексний підходи до побудови освітнього процесу;
денна, заочна (з елементами дистанційної освіти) форми організації
освітнього процесу (за умовами реалізації освітніх програм);
за

кількістю

учасників

процесу

(колективна,

групова,

парна,

лекція-диспут,

лекція-

індивідуальна);
за

змістом

навчальних

дисциплін

(лекції,

презентація, практичні, семінарські, лабораторні заняття, вебінари, тощо);
інформаційні ресурси (бібліотеки факультету, кафедр; музеї, кабінети);
7)

наявність (відповідно до укладених угод) міжнародних зв'язків,

програм, форм співпраці;
8)

перспективні

плани

розвитку

факультетів/інституту,

кафедр,

напрямів підготовки;
9)

навчальне

інфраструктура,

обладнання

підтримка

з

боку

та
тьюторів,

інформаційно-технологічна
наставників

та

інших

консультантів.

І
)

10) пошук джерел фінансування для соціальної підтримки студентів,
фінансування діяльності учасників освітнього процесу.

з
з
а
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11) враховуються потреби здобувачів зрілого віку, працевлаштованих
студентів, здобувачів з інших країн, з особливими потребами, а також перехід
до студентоцентрованого навчання і гнучких методів навчання та викладання.
Положення: Про організацію освітнього процесу в Мелітопольського
державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького,
індивідуальний

графік

навчання

студентів

денної

форми

Мелітопольському державному педагогічному університеті
Хмельницького,

Про

дисципліни

вільного

вибору

Про

практичну

Мелітопольському державному

підготовку

здобувачів

навчання ,у
імені

Богдана

студентів

Мелітопольському державному педагогічному університеті
Хмельницького,

Про

імені

вищої

педагогічному університеті

у

Богдана
освіти

у

імені Богдана

Хмельницького, Положення про організацію освітнього процесу здобувачів
вищої освіти з особливими освітніми потребами (потребує розроблення).
3.9. Інформаційне забезпечення якості освітньої діяльності та якості

1

вищої освіти в університеті передбачено вільний доступ до інфорл'аи.'ї,

і

здійснено збір та аналіз інформації для ефективного управління освітніми

з

програмами та іншими видами діяльності зокрема:

[і
1,

інформації про освітні програми та інші види діяльності;

X

ключові показники ефективності освітнього процесу;

.0

інформації про склад здобувачів вищої освіти;
досягнення здобувачів вищої освіти, показники їх успішності та

ЦІ

причини відрахування;
рівень задоволеності здобувачів вищої освіти освітніми програмами, що

доступність навчальних

ресурсів та послуг

з підтримки

здобувачів

кар'єрні траєкторії випускників.
здобувачів

вищої

освіти

до

аналізу

інформації,

планування подальшої діяльності університету через функціонування:
відкритої гарячої лінії ректора;

та
го
г
)•

вищої освіти;

Залучення

із
їії

опановуються;

3.10.

;б

ро
В

ша
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моніторингового

складника

діяльності

відділів

та

структурних

підрозділів університету;
участі здобувачів вищої освіти і студентського самоврядування у
моніторингових процесах щодо якості вищої освіти в університеті.
Положення: Про організацію освітнього процесу в Мелітопольському
державному педагогічному університету імені Богдана Хмельницького, Про
студентське

самоврядування

університету

імені

забезпеченні

якості

Богдана
вищої

Мелітопольського
Хмельницького,
освіти

у

державного
Про

педагогічного

участь

студентів "'у

Мелітопольському

державному

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, інші положення що
регламентують діяльність структурних підрозділів, робочих та дорадчих
органів

Мелітопольського

державного

педагогічного

університету

імені

Богдана Хмельницького.
3.11. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої

освіти

та

кваліфікації

здійснюється

шляхом

систематичного

оприлюднення точної, об'єктивної, актуальної і доступної інформації про
діяльність університету, про освітні програми. Університет надає інформацію
про свою діяльність про процедури та результати прийняття рішень у сфері
вищої освіти та інформацію про працевлаштування випускників шляхом
оприлюднення на офіційному веб-сайті.
3.12. Поточний моніторинг освітніх програм передбачає вивчення,
перевірку та аналіз наступних критеріїв:
відповідність освітніх програмам зазначеним цілям, а також потребам
здобувачів вищої освіти;

)
5
;і
в
ії

відповідність освітньої програми потребам суспільства;

а

спрямованість на перспективу працевлаштування;

о

виховання громадянських якостей;
визнання науковим співтовариством;

)0

в

т

20

прозорість структури, ЩО дозволяє комбінувати освітню програму з
програмами інших вищих навчальних закладів, тим самим забезпечувати
мобільність студентів і визнання результатів навчання в інших країнах;
зрозумілість,

авторитетність

і

привабливість

для

вітчизняних

і

зарубіжних здобувачів вищої освіти.
Періодичний перегляд якості освітніх програм в Мелітопольському
державному

педагогічному

університеті

імені

Богдана

Хмельницького

передбачає їх експертизу на предмет:
культуровідповідності змісту освітньої профами;
перспективності програми у динаміці професії;
правильного вибору способів досягнення навчальних цілей;
системності окремих елементів;
практичної спрямованості.
3.13. Реалізація процесу підвищення якості освітніх програм заснована
на кількох базових принципах:
ресурсна забезпеченість;
виявлення може краще «попит на програму» програми;
визначення відповідних профілю програми результатів навчання що/ю
компетентностей;
повний і структурований опис кваліфікаційного профілю програми;
коректний розподіл кредитів за структурними одиницями програми;

)

вибір методів навчання та засобів діагностування якості результатів навчання,

і

що відповідають цілям програми.

з

3.14. Підвищення якості освітніх програм передбачає вдосконалення їх
структури,

змісту

та

впровадження

і

реалізацію

в

освітній

процес.

Вдосконалення освітніх програм здійснюється за наступними критеріями:

ї
а
з

зміст освітньої програми у світлі найновіших досліджень у відпов'дн;.й
галузі з метою забезпечення її актуальності;

о

врахування в освітній програмі зміни потреб суспільства;

в

обґрунтованість робочого навантаження здобувача вищої освіти;

а
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ЯКІСТЬ результатів навчання та успішності здобувана вищої освіти;
ефективність процедур оцінювання;
» ч»
очікування, потреби та задоволеність здобувачів вищої освіти щодо
освітньої програми, яка опановується;
якість освітніх і матеріальних ресурсів'для створення ефективного
освітнього середовища підтримки здобувачів вищої освіти та їх відповідність
цілям програми.
3.15. Програми підлягають зовнішній експертизі та рецензуванню
стейкгоулдерів, перегляду та доопрацюванню за участю всіх учасників
освітнього процесу .
Зібрана інформація щодо якості освітньої програми аналізується та
адаптується завідувачами кафедр (керівниками освітніх програм) задля
забезпечення її актуальності.
Університет оприлюднює характеристики доопрацьованої освітньої
програми.
3.16. Формування академічного етосу, культури якості освіти в
Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана
Хмельницького реалізується через систему науково-просвітницьких заходів
запобігання плагіату.
Положення про запобігання академічному плагіату в освітній
діяльності Мелітопольського державного педагогічного університету імені
Богдана Хмельницького
Розділ 4.
Заходи структурних підрозділів Мелітопольського державного
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, спрямовані
на реалізацію стандартів забезпечення якості освітньої діяльності і якості
вищої освіти
4.1. Структурні підрозділи університету, які здійснюють реалізацію
освітніх програм, проводять моніторинг якості освітніх і матеріальнотехнічних ресурсів за такими показниками:
1)
коротка інформація про історію факультету/інституту (рік
заснування, можлива зміна назви);
2)
кількість і назва кафедр (вказати випускові) їх специфікація
(конкретизована);
3)
рівні за якими відбувається підготовка відповідно до галузей та
спеціальностей підготовки;
4)
наявність аспірантури, докторантури, їх спеціальності;
5)
інформація про практику, її особливості, пов'язані з профілем
освітньої програми;
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6)
наявність спеціалізацііі, інформація про можливості вивчення
курсів інших спеціальностей;
7)
дослідницькі студентські осередки, гуртки;
8)
напрями наукових досліджень, наукові центри, наукові лаборат/зру;
9)
характеристика процесу навчання:
10)
принципи, підходи до побудови освітнього процесу;
11)
форми організації освітнього процесу;
12)
міжнародні зв'язки, програми, форми співпраці;
13)
студентська активність: гуртки, досягнення студентів
14)
перспективи розвитку структурного підрозділу.
Результати самоаналізу якості освітніх і матеріально-технічних ресурсів
обговорюються на засіданнях кафедр,'вчених радах факультетів/інституту, та
оприлюднюються на офіційному вєб-сайті університету.
4.2. З метою реалізації стандартів забезпечення якості вищої освіти та
освітньої діяльності кафедри розробляють і реалізують динамічний план
заходів, контролюють та аналізують результати:
' ^
удосконалення та оновлення освітніх програм;
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та їх
мотивації до розвитку культури якості;
вдосконалення методів викладання та підвищення рівня об'єктивності
оцінювання;
створення системних зв'язків зі стейкгоулдерами;
встановлення зворотних зв'язків між учасниками освітнього процесу;
самооцінки ефективності діяльності із забезпечення якості освіти.
4.3. Для забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти
розробляються механізми та процедури участі здобувачів вищої освіти в
означених процесах, що відбито у відповідних положеннях.
«

)

>

і
5. Прикінцеві положення
5.1. Це Положення набуває чинності з дня його ухвалення Вченою радою
університету та затвердження наказом ректора університету.
5.2. Зміни та доповнення до цього положення вносяться за рішенням
Вченої ради університету, затвердженим наказом ректора.
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