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ПОЛОЖЕННЯ 
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Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 

 

Це положення про відділ внутрішнього забезпечення якості освіти 

встановлює загальні засади роботи відділу внутрішнього забезпечення якості 

освіти (далі – відділ), його структуру, завдання, функції, права та взаємодію із 

іншими підрозділами. 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ внутрішнього забезпечення якості освіти є структурним 

підрозділом навчально-методичного центру Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності (далі – Університет) через який 

здійснюється впровадження до навчального процесу сучасних освітніх 

стандартів, методик та технологій, посилення орієнтації управління на якісні 

аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією, щодо якості освіти, 

підвищення якості підготовки фахівців шляхом здійснення цілеспрямованого 

моніторингу навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, а також інших 

заходів, розроблених відповідно до концепції розвитку Університету, та у 

відповідності до закону України «Про вищу освіту». 

1.2. У своїй діяльності відділ внутрішнього забезпечення якості освіти 

керується законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», Кодексом 

цивільного захисту та іншими нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України та спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади з питань цивільного захисту України, що регламентують 

діяльність закладів вищої освіти. 

1.3. Відділ підпорядковується начальнику навчально-методичного центру 

Університету. 

1.4. Структура відділу внутрішнього забезпечення якості освіти та 

гранична чисельність її працівників визначається штатним розкладом. 

1.5. Призначення, переміщення і звільнення працівників відділу 

здійснюється наказом ректора Університету згідно чинного законодавства. 

 

2. Основні завдання 

Основними завданнями Відділу є: 

2.1. Забезпечення зростання рівня якості освіти в Університеті. 

2.2. Створення цілісного уявлення про якості освітньої діяльності та якості  

 



вищої освіти в Університеті та їх динаміку. 

2.3. Розроблення інструментів управління якістю освіти в Університеті. 

2.4. Постійний та системний моніторинг якості освітніх послуг в 

Університеті на відповідність критеріям акредитації освітніх програм. 

2.5. Модерування процесів, необхідних для забезпечення якості освітньої  

діяльності та якості вищої освіти в Університеті (інформаційне, 

рекомендаційне, рольове, цільове тощо). 

 

3. Функції відділу 

Основними функціями Відділу є: 

3.1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти. 

3.2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм. 

3.3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників Університету та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті університету, чи в будь який інший 

спосіб. 

3.4. Організація та проведення вступної кампанії. 

3.5. Організація проведення атестації здобувачів вищої освіти. 

3.6. Супровід практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 

3.7. Організація та проведення службової підготовки. 

3.8. Адміністрування Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

3.9. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників. 

3.10. Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату. 

3.11. Забезпечення наявності інформаційної системи, щодо її ефективності 

для управління освітнім процесом. 

3.12. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації. 

3.13. Розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні 

Університету. 

3.14. Формування проектів наказів щодо організації освітнього процесу. 

3.15. Підготовка звітів для ДСНС України. 

3.16. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти  за 

кожною освітньою програмою. 

 

4. Права відділу 

Відділ має право: 

4.1. Використовувати надані Відділу інформаційні і матеріальні ресурси. 

4.2. Отримувати у інших структурних підрозділів та служб необхідні для 

роботи дані, документи та інформацію у межах своєї компетенції. 

4.3. Брати участь у нарадах, вносити пропозиції з питань удосконалення 

роботи із забезпечення якості освіти у Університеті. 

4.4. Знайомитися з проектами рішень керівництва, які стосуються 



діяльності Відділу. 

4.5. Брати участь у підготовці нормативно-правових актів з питань 

забезпечення якості освіти в Університеті. 

4.6. Здійснювати іншу діяльність, визначену нормативними та 

розпорядчими документами Університету. 

 

5. Взаємовідносини і зв'язки 

5.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє зі структурними підрозділами 

Університету з питань, що вини кають у процесі роботи в частині компетенції 

Відділу. 

5.2. При виконанні своїх завдань Відділ співпрацює за дорученням 

керівництва Університету із органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, навчальними закладами та науковими установами, 

підприємствами, установами, організаціями, з іноземними організаціями, 

юридичними та фізичними особами у питаннях, що належать до сфери 

діяльності Відділу у сфері своїх повноважень. 

 

6. Організація роботи 

6.1. Положення про Відділ та Посадові інструкції працівників Відділу 

затверджуються ректором Університету. 

6.2. Відділ здійснює свою роботу на основі щорічного плану, який 

затверджений  начальником навчально-методичного центру Університету. 

 

7. Керівництво 

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади наказом ректора Університету. 

7.2. На посаду начальника Відділу призначається особа, яка має вищу 

освіту зі стажем роботи у Державній службі України з надзвичайних ситуацій не 

менше 5 років. 

7.3. Начальник Відділу підпорядковується начальнику навчально-

методичного центру та є безпосереднім начальником для працівників Відділу. 
 

Начальник відділу внутрішнього  
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підполковник служби цивільного захисту Олег ТИНДИК 
 

Начальник юридичного сектора  

лейтенант служби цивільного захисту Петро СЕНИК 
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