
                          Результати моніторингу якості освіти 
 

    Система внутрішнього забезпечення якості ПВНЗ «Нікопольський економічній 

університет» передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

    1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

    2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

    3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»; 

    4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

    5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

    6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

    7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації;  

    8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; 

    9) інших процедур і заходів. 

 
 

Процедури та заходи 

системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти 

згідно Закону України 

«Про вищу освіту» 

Оцінка застосування відповідних 

процедур та заходів в 

ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» 

1) визначення принципів та 

процедур забезпечення 

якості вищої освіти 

На основі Стратегії розвитку ПВНЗ «Нікопольський 

економічний університет» на 2017-2025 рр. сформована 

Політика у сфері якості, цілі у сфері якості  університету для 

вдосконалення та забезпечення якості вищої освіти. 

Діє Положення про забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти в ПВНЗ «Нікопольський 

економічний університет». 

За вимогами ISO 9001:2015 діють: Настанова з якості, 

Процедури «Внутрішній аудит», «Дії стосовно ризиків та 

можливостей», «Невідповідність та коригувальні дії», інше. 

2) здійснення моніторингу та 

періодичного перегляду 

освітніх програм 

Комісією з питань якості освіти здійснюється щорічний 

моніторинг якості вищої освіти, зокрема якості освітніх 

програм підготовки здобувачів вищої освіти, ініціюється 

розгляд змін до них. 

https://www.oa.edu.ua/publik_information/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F)_done2edit.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F)_done2edit.pdf
https://www.oa.edu.ua/publik_information/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20(%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F)_done2edit.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/yakist/polozhenya_systema_yakosti_nauoa.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/yakist/polozhenya_systema_yakosti_nauoa.pdf
https://www.oa.edu.ua/download/yakist/polozhenya_systema_yakosti_nauoa.pdf
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/yakist_osvitnyoi_diyalnosti/


3) щорічне оцінювання 

здобувачів вищої освіти, 

науково-педагогічних і 

педагогічних працівників 

ВНЗ та регулярне 

оприлюднення результатів 

таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті ВНЗ, 

на інформаційних стендах та 

в будь-який інший спосіб 

Оцінювання науково-педагогічних працівників здійснюється 

на основі Положення про систему звітності та рейтингування 

професорсько-викладацького складу, кафедр і факультетів. 

Результати оцінювання розміщені на інформаційному 

стенді та веб-сайті ПВНЗ «Нікопольський економічний 

університет». 

4)забезпечення підвищення 

кваліфікації педагогічних, 

наукових і науково- 

педагогічних працівників 

Здійснюється регулярно відповідно до Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування науково- 

педагогічних працівників ПВНЗ «Нікопольський 

економічний університет». Обговорюються звіти 

працівників для врахування в освітній та науковий процеси. 

5) забезпечення наявності 

необхідних ресурсів для 

організації освітнього 

процесу, у т.ч. самостійної 

роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою 

Забезпечено необхідними ресурсами (матеріально-технічне, 

навчально-методичне та інформаційне забезпечення). 

Здійснюється постійний моніторинг. 

Для покращення забезпечення освітньої діяльності, у т.ч. 

самостійної роботи студентів, використовуються 

інформаційна система moodle, інформаційна система 

«LitPro» для забезпечення літературою здобувачів вищої 

освіти, для наукової складової навчання інформаційна 

система Науковий блог, репозитарій для збереження 

публікацій «E-prints». 

6) забезпечення наявності 

інформаційних систем для 

ефективного управління 

освітнім процесом 

Використовуються інформаційні системи «Деканат», «QA», 

«LitPro», інформаційно-аналітична система управління 

фінансовими ресурсами МОНУ, інформаційна система 

help.oa.edu.ua для забезпечення технічними засобами 

навчання. 

7)забезпечення публічності 

інформації про освітні 

програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації 

Інформація про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації оприлюднена на веб-сайті університету. 

https://moodle.oa.edu.ua/
https://litpro.oa.edu.ua/
https://naub.oa.edu.ua/
http://eprints.oa.edu.ua/
https://rozklad.oa.edu.ua/
https://rozklad.oa.edu.ua/
https://qa.oa.edu.ua/
https://qa.oa.edu.ua/
https://litpro.oa.edu.ua/
https://help.oa.edu.ua/
https://www.oa.edu.ua/ua/abiturijentovi/bachelor/specialities


8)забезпечення дотримання 

академічної доброчесності 

працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами 

вищої освіти, у тому числі 

створення і забезпечення 

функціонування ефективної 

системи запобігання та 

виявлення академічного 

плагіату 

Для забезпечення дотримання академічної доброчесності в 

ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» діє 

Кодекс академічної доброчесності. Наукові роботи 

проходять обов’язкові перевірки в системах UniCheck і 

Plagiat.pl. Зокрема, порядок перевірки кваліфікаційних робіт 

студентів визначено Положенням про кваліфікаційну 

(дипломну) роботу здобувача вищої освіти ПВНЗ 

«Нікопольський економічний університет». 

Вирішення конфліктних питань здійснюється Комісією з 

академічної доброчесності. 

9) інші процедури і заходи Для зворотнього зв’язку та покращення якості викладання на 

платформі moodle слухачі курсів мають можливість оцінити 

курс та надати коментарі, рекомендації. 

Для моніторингу якості освіти проводяться опитування 

зацікавлених сторін, зокрема випускників щодо змін потреб 

ринку та вдосконалення наданих послуг. 

Відбувається постійна перевірка викладання професійно 

орієнтованих дисциплін, англійської мови на факультетах та 

комісіями, створеними вченою  радою університету. 

 

https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/komisiya_akademichna_dobrochesnist/kodeks_akademichnoj_dobrochesnosti
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/komisiya_akademichna_dobrochesnist/
https://www.oa.edu.ua/ua/info/upravlinya_zvo/komisiya_akademichna_dobrochesnist/

