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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти  у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі – 

Університет) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» та на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської 

асоціації із забезпечення якості вищої освіти і національному стандарті України 

«Системи управління якістю. Вимоги», ДСТУ ISO 9001:2015. 

1.2. Положення ґрунтується на основних засадах «Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти», затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187, (далі – Ліцензійні 

умови). 

1.3. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в 

Університеті (далі – СВЗЯВО) створюється з метою: 

- визначення структури системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти; 

- конкретизації змісту процедур контролю якості; 

- розподілу сфер відповідальності за функціонування системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

1.4. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти передбачає 

узгоджене функціонування освітньої та управлінської ланок у освітній 

діяльності Університету. 

Якість освітньої діяльності в Університеті – це рівень організації 

освітнього процесу, що відповідає стандартам освітньої діяльності, у яких 

зазначено сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу Університету. 

1.5. Основні поняття, що застосовуються, та їх визначення: 

- вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що 

за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти; 

- здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються в Університеті на 

певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; здобувачами вищої освіти в Університеті є: курсанти, студенти, 

слухачі, ад’юнкти та докторанти (далі – курсанти та студенти); 
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- кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла 

компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої 

освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту; 

- компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

- кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 

(далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною 

формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

- освітня діяльність – діяльність Університету, що провадиться з метою 

забезпечення здобуття вищої освіти і задоволення інших освітніх потреб 

здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

- освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма – система 

освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти; 

- якість вищої освіти – відповідність результатів навчання вимогам, 

встановленим законодавством, відповідним стандартам вищої освіти та/або 

договором про надання освітніх послуг; 

- якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу в 

Університеті, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття 

особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань. 

 

2. ПРИНЦИПИ І ПРОЦЕДУРИ ВНУТРІШНЬОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

2.1. Систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в  

Університеті розроблено згідно з принципами: 
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- відповідності європейським та національним стандартам якості вищої 

освіти; 

- автономності Університету, який несе відповідальність за забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях 

освітнього процесу; 

- постійного безперервного підвищення якості освіти; 

- залучення курсантів та студентів, роботодавців та інших зацікавлених 

сторін до процесу забезпечення якості освіти; 

- відкритості інформації на усіх етапах забезпечення якості освіти. 

2.2. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

Університету передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

- планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і 

періодичний перегляд освітніх програм; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників та регулярне оприлюднення результатів таких 

оцінювань на офіційному веб-сайті Університету, на інформаційних стендах та 

в будь-який інший спосіб; 

- посилення кадрового потенціалу Університету шляхом забезпечення 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників, 

оптимізації процедури конкурсного відбору на заміщення посад науково-

педагогічних працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; 

- розвиток інформаційних систем для ефективного управління освітньою 

діяльністю; 

- забезпечення публічності інформації про діяльність Університету; 

- запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та 

навчально-методичних роботах науково-педагогічних працівників, статтях у 

наукових періодичних виданнях Університету, дисертаціях здобувачів 

наукового ступеня та кваліфікаційних (бакалаврських/магістерських) роботах 

курсантів та студентів; 

- участь Університету в національних та міжнародних рейтингових 

дослідженнях закладів вищої освіти; 

- інших процедур і заходів, спрямованих на внутрішнє забезпечення 

якості вищої освіти в Університеті. 
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3. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЗРОБКА, 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

3.1. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм регулюється цим положенням та іншими 

нормативними документами Університету. 

3.2. Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма має 

відповідати вимогам стандартів вищої освіти. Стандарти вищої освіти для 

кожного рівня вищої освіти в межах спеціальності розробляє і затверджує 

Міністерство освіти і науки України за погодженням із Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти. 

3.3. Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та 

оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності. 

3.4. За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів 

вищої освіти Університет розробляє тимчасові стандарти вищої освіти, які 

затверджуються рішенням Вченої ради Університету та вводяться в дію 

наказом ректора. 

3.5. Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма для 

певної спеціальності розробляється проектною групою. Склад кожної проектної 

групи затверджується наказом ректора за поданням начальника інституту та 

завідувача (начальника) випускової кафедри. 

3.6. Проектна група – визначена наказом ректора університету група 

науково-педагогічних та/або наукових працівників, які відповідальні за 

започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним ліцензійними 

умовами МОН України. 

3.7. Проектна група повинна складатися з науково-педагогічних або 

наукових працівників, які працюють в Університеті за основним місцем роботи 

та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять (входили) до 

жодної проектної групи в університеті або в іншому закладі вищої освіти в 

поточному семестрі (крім проектної групи з цієї ж спеціальності). 

3.8. Керівником проектної групи призначається один з її членів, який 

має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не 

менш як десять років для освітньо-наукового ступеня доктора філософії і 

ступеня магістра та п’ять років для освітніх ступенів бакалавра і молодшого 

бакалавра  

Керівник проектної групи не може в поточному навчальному році 

одночасно керувати іншими проектними групами, за винятком керівництва 
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проектними групами за різними рівнями вищої освіти в межах однієї 

спеціальності в даному закладі вищої освіти. 

3.9. Залежно від рівня освіти до складу проектної групи спеціальності 

встановлюються додаткові вимоги: 

- для освітнього ступеня бакалавра у складі повинні бути не менш як три 

особи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання; 

- для освітнього ступеня магістра у складі повинні бути не менш як три 

особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор наук 

та/або професор; 

- для освітньо-наукового ступеня доктора філософії у складі повинні бути 

не менш як три особи, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них не 

менше двох докторів наук та/або професорів. 

3.10. На підставі затверджених освітніх програм випускові кафедри 

(інститути) розробляють навчальні плани. Навчальний план є нормативним 

документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію 

освітнього процесу. 

3.11. Навчальний план розробляється на весь нормативний термін 

навчання, ухвалюється на засіданні вченої ради Університету та затверджується 

ректором.  

Навчальний план містить відомості про галузь знань, спеціальність і 

спеціалізацію (за наявністю), освітню програму, освітній рівень, кваліфікацію, 

нормативний термін навчання, графік навчального процесу, перелік та обсяг 

освітніх компонентів у кредитах ЄКТС і навчальних годинах за розділами 

теоретичної, практичної підготовки, за блоками обов’язкових і вибіркових 

навчальних дисциплін; поділ на аудиторний час та час, відведений на 

самостійну роботу, логічну послідовність вивчення навчальних дисциплін 

(навчальні семестри, курси), форми проведення навчальних занять та їх обсяг, 

дані про кількість та форми семестрового контролю та атестації. 

3.12. Для реалізації права вибору здобувачами вищої освіти 

індивідуальної траєкторії навчання у навчальних планах передбачено цикл 

вибіркових навчальних дисциплін, який становить не менше 25% від загального 

обсягу кредитів ЄКТС навчального плану. 

3.13. На підставі навчального плану випускова кафедра складає робочі 

навчальні плани, які конкретизують планування освітнього процесу на кожний 

навчальний рік. Робочий навчальний план ухвалюється вченою радою 

Навчально-наукового інституту та затверджується проректором з навчальної та 

методичної роботи. 
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3.14. Програми навчальних дисциплін розробляються досвідченими 

науково-педагогічними працівниками кафедр, рецензуються фахівцями, 

рекомендованими кафедрою/інститутом, ухвалюються на засіданні кафедри та 

вченої ради інституту, до якого відноситься випускова кафедра за даною 

спеціальністю, затверджуються головою вченої ради інституту. 

Програми навчальних дисциплін, які відповідно до навчального плану 

спеціальності відносяться до нормативного блоку дисциплін, перед винесенням 

на засідання вченої ради інституту, погоджуються з випусковою кафедрою за 

даною спеціальністю. 

3.15. Термін дії програми навчальної дисципліни становить п’ять років, 

після чого її зміст підлягає перегляду та перезатвердженню. Перегляд освітніх 

програм відбувається за результатами їхнього моніторингу. 

3.16. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, 

формулюються як у результаті зворотного зв’язку з науково-педагогічними 

працівниками, курсантами та студентами, випускниками і роботодавцями, так і 

внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства. 

Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з навчальної 

та методичної роботи, начальники навчально-наукових інститутів, начальники 

(завідувачі) випускових кафедр, гаранти освітніх програм, начальник 

навчально-методичного центру. 

Показники: рівень оновлюваності освітніх програм, рівень участі 

роботодавців у розробленні та внесенні змін, рівень задоволеності курсантів та 

студентів (випускників), індекс працевлаштування випускників, міжнародна 

сертифікація освітніх програм, участь у міжнародних програмах підготовки, 

рейтинг за оцінками роботодавців. 

 

4. ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

4.1. Якість контингенту майбутніх курсантів та студентів забезпечується 

за рахунок: 

- підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти 

(ЗНО) та випускних випробувань; 

- профорієнтаційної роботи серед школярів, яка здійснюється колективом 

Університету; 

- співробітництва із середніми навчальними закладами Львова та області, 

інших міст України; 

- проведення днів відкритих дверей; 
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- розміщення повної інформації для вступників на веб-сайті 

Університету; 

- організованої роботи приймальної комісії Університету (далі – 

Приймальна комісія). 

Відповідальні за впровадження та виконання: начальники навчально-

наукових інститутів, відповідальний секретар Приймальної комісії, начальники 

(завідувачі) (далі – начальники) кафедр Університету. 

Показники: конкурс за спеціальностями, рівень роботи Приймальної 

комісії. 

4.2. Якість контингенту майбутніх ад’юнктів забезпечується за рахунок: 

- заохочення курсантів та студентів до участі в наукових дослідженнях у 

Науковому товаристві курсантів та студентів, ад’юнктів, докторантів та 

молодих учених Університету, на кафедрах та в інститутах, зокрема у 

виконанні науково-дослідних робіт; 

- заохочення курсантів та студентів до організації та участі в 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях; 

- заохочення курсантів та студентів до участі в міжнародних, 

всеукраїнських, відомчих, Університетських конкурсах студентських наукових 

робіт, турнірах, олімпіадах; 

- заохочення курсантів та студентів до публікації статей за результатами 

їхньої науково-дослідної (магістерської) роботи; 

- вимогливого ставлення до рекомендації випускників для навчання в 

ад’юнктурі. 

Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з навчальної 

та методичної роботи, проректор з науково-дослідної роботи, начальники 

інститутів, начальники кафедр. 

Показники: конкурс за спеціальностями, досягнення курсантів та 

студентів на конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, олімпіадах, 

кількість статей, що публікуються у співавторстві з курсантами та студентами, 

кількість курсантів та студентів – учасників наукових конференцій, виконавців 

науково-дослідних робіт. 

 

5. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ 

5.1. Невід’ємним елементом внутрішнього контролю є система 

оцінювання курсантів та студентів за підсумками виконання ними освітньої 

програми. Оцінювання знань курсантів та студентів здійснюється відповідно до 

вимог окремого положення.  
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5.2. При оцінюванні курсантів та студентів використовуються 

оприлюднені критерії, правила і процедури. Для забезпечення такого 

оцінювання застосовуються такі процедури оцінювання, які: 

- здатні визначити, в якій мірі досягнуті заплановані результати навчання 

та інші цілі освітньої програми; 

- відповідають своєму призначенню, тобто забезпечують діагностичний, 

поточний або підсумковий контроль; 

- мають чіткі й оприлюднені критерії оцінювання; 

- не покладаються на судження лише одного екзаменатора; 

- мають чіткі правила, які регулюють випадки відсутності слухача через 

хворобу чи інші поважні причини; 

- підлягають адміністративним перевіркам та встановлюють точність 

здійснення виписаних процедур. 

Крім того, курсанти та студенти мають бути чітко поінформовані про 

стратегію оцінювання, яка застосовується щодо кожної освітньої програми; про 

те, які екзамени чи інші форми оцінювання будуть застосовані до них; а також 

про те, які критерії будуть використані при оцінюванні успішності. 

5.3. Система оцінювання знань курсантів та студентів включає поточний, 

підсумковий та ректорський контроль, підсумкову атестацію здобувачів вищої 

освіти. 

5.3.1. Поточний контроль здійснюється здійснюється під час проведення 

лабораторних, практичних, семінарських та інших видів занять з метою 

перевірки рівня засвоєння здобувачем певної теми або розділу (змістового 

модулю) навчальної дисципліни. Форма проведення поточного контролю під 

час навчальних занять і критерії оцінювання визначаються відповідною 

кафедрою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного 

зв’язку між науково-педагогічними працівниками та курсантами (студентами) у 

процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією курсантів 

та студентів.  

5.3.2. Підсумковий контроль проводиться у формі усного чи письмового 

екзамену, диференційованого заліку, визначених навчальним планом у терміни, 

передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному робочою програмою дисципліни. 

Під час проведення підсумкового контролю науково-педагогічні 

працівники керуються критеріями оцінювання, які є обов’язковою складовою 

навчальної програми дисципліни. На початку семестру науково-педагогічний 

працівник, який викладає дисципліну, повинен ознайомити студентів зі 
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змістом, структурою, формою екзаменаційної (залікової) роботи та прикладами 

завдань попередніх років, а також із системою і критеріями її оцінювання. 

5.3.3. Для проведення ректорського контролю науково-педагогічними 

працівниками кафедри, які викладають відповідні дисципліни, розробляється та 

затверджується на засіданні кафедри пакет завдань. 

Ректорський контроль проводиться в письмовій формі. Контроль 

здійснюють працівники навчально-методичного центру в присутності науково-

педагогічного працівника та представників керівництва інституту. 

За підсумками проведення ректорського контролю знань курсантів та 

студентів навчально-методичним центром проводиться його детальний аналіз, 

результати якого розглядаються на засіданнях кафедр, групи забезпечення 

спеціальності, Вчених рад навчально-наукових інститутів та Університету. 

5.3.4. Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності 

засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

Атестація випускників проводиться за акредитованими спеціальностями 

та завершується видачою документів державного зразка про присудження 

відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. 

Форма атестації здобувача (комплексний кваліфікаційний екзамен та/або 

захист дипломної  роботи (проекту) на певному рівні вищої освіти визначається 

освітньою програмою та відображається в навчальному плані за певною 

спеціальністю.  

Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами 

підготовки фахівців та загальноуніверситетським робочим графіком освітнього 

процесу. Атестацію проходить кожен здобувач після повного виконання ним 

навчального плану за відповідним освітнім рівнем. 

5.4. Структуру форм внутрішнього контролю якості навчання в 

Університеті подано в таблиці. 

Таблиця 5.1 

Структура внутрішнього контролю якості навчання у Львівському 
державному університеті безпеки життєдіяльності  

Форми поточного контролю, контролю засвоєння навчальних дисциплін  

та підсумкового контролю 

Форми поточного контролю 

(здійснюється на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи) 

На аудиторних заняттях: Під час самостійної роботи: 
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-експрес-опитування 

-вирішення проблемних ситуацій 

-розв’язання завдань, побудова графіків, 

діаграм 

-моделювання процесів 

-робота на ПЕОМ з діагностичними тестами 

і тренінговими програмами 

-виступи та дискусії на семінарських 

заняттях 

-ділові ігри тощо 

-співбесіди в ході індивідуальних 

консультацій 

-робота з нормативними документами та 

літературними джерелами 

-збір та обробка необхідної документації 

та інформації 

-підготовка тез та планів виступів, 

публікацій 

-індивідуальні контрольні роботи 

-виконання певних етапів підсумкових 

робіт 

-формування україномовних анотацій за 

публікаціями зарубіжного фахового 

періодичного видання 

-розв’язання проблемних ситуацій тощо 

Форми контролю засвоєння навчальних дисциплін 

(здійснюється відповідно до навчального плану шляхом контрольних випробувань)  

Тестування з отриманням фіксованих 

результатів: 

-індивідуальне 

-за груповим завданням 

-з використанням ПЕОМ 

Ділові ігри, що передбачають: 

-дотримання протокольних вимог 

-дотримання процедурних 

вимог 

-розв’язання проблемних 

ситуацій 

Підготовка і захист курсової роботи 

(проекту): 

-аналітичний огляд з певної 

проблематики 

-анотований огляд фахових 

періодичних видань 

-розробка заходів тощо 

■ а

н
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т
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в
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х

о

в

Форми підсумкового контролю 

-усний чи письмовий екзамен 

-диференційований залік 

-звіт про стажування та відзив за результатами стажування 

-комплексний кваліфікаційний екзамен 

-захист кваліфікаційної роботи (відзив керівника, зовнішня рецензія тощо) 

 

5.5. Рівень засвоєння програмного матеріалу кожної дисциплін 

визначається за 100-бальною або національною оціночною шкалою та 

переводиться у шкалу ECTS: 

Таблиця 5.2 

Академічна 91-100 71-90 51-70 35-50 0-34 

Оцінка ECTS А ВС DE FX F 

Національна відмінно добре задовільно незадовільно 

 

FХ означає: “незадовільно” - з можливістю повторного складання; F 

означає: “незадовільно” - з обов'язковим повторним вивченням дисципліни. 
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Відповідальні за впровадження та вдосконалення: проректор з 

навчальної та методичної роботи, начальники інститутів, начальник навчально-

методичного центру. 

Показники: рівень успішності, рівень академічної заборгованості, 

кількість переможців всеукраїнських та міжнародних студентських олімпіад, 

індекс працевлаштування випускників, рейтинг за оцінками роботодавців. 

 

6. ПОСИЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ТА 

СТУДЕНТІВ 

6.1. Організація практичної підготовки курсантів та студентів 

здійснюється відповідно до вимог окремого положення. 

6.2. Мета практичної підготовки – набуття курсантами та студентами 

професійних компетентностей, оволодіння сучасними методами, формами 

організації праці, знаряддями праці їхньої майбутньої спеціальності. 

6.3. Зміст і послідовність проходження практики визначається програмою 

практики, яка розробляється відповідною кафедрою (кафедрами) за участі 

представників роботодавців та курсантського і студентського самоврядування. 

6.4. Місцем проходження здобувачами практики можуть бути 

підприємства, установи, організації різних галузей господарства, науки, освіти, 

охорони здоров’я, державного управління, а також бази за межами України, за 

умови забезпечення ними виконання у повному обсязі робочих навчальних 

планів і програм практик. 

6.5. Рівень проведення практики залежить від якості кадрового й 

методичного забезпечення. Підсумки кожної практики обговорюються на 

засіданнях кафедр, а загальні підсумки підбиваються на Вчених радах 

навчально-наукових інститутів не рідше одного разу протягом навчального 

року. 

6.6. Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні 

опитування курсантів та студентів, випускників, потенційних роботодавців, а 

також система курсантського та студентського моніторингу якості освітнього 

процесу. 

Відповідальні за впровадження та вдосконалення: проректор з 

навчальної та методичної роботи, начальники випускових кафедр, гаранти 

освітніх програм, начальник навчально-методичного центру, голова 

курсантського та студентського самоврядування. 

Показники: індекс працевлаштування випускників, рейтинг за оцінками 

роботодавців. 
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7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО СКЛАДУ 

7.1. Система якісного відбору кадрового складу базується на дотриманні 

таких основних принципів: 

- дотримання процедури відбору та призначення на посаду науково-

педагогічних працівників; 

- якісне плануванням роботи та звітування науково-педагогічних 

працівників; 

- постійний моніторинг якості освітньої діяльності та оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників; 

- своєчасне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

7.2. Обрання на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

проводиться на конкурсній основі (за конкурсом). Процедура відбору та 

призначення на посаду науково-педагогічних працівників регулюється окремим 

положенням. 

Конкурс проводиться поетапно: 

- публікація оголошення; 

- прийом документів та їх попередній розгляд конкурсною комісією на 

відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади; 

- оцінювання професійного рівня та відбір кандидатів. 

7.2.1. Оголошення про проведення конкурсу, терміни та умови його 

проведення публікуються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, а у разі 

конкурсного відбору на посади завідувачів кафедр, завідувача бібліотеки - 

також у друкованих засобах масової інформації за місцем розташування 

навчального закладу. У разі потреби такі оголошення можуть додатково 

публікуватися в регіональних друкованих засобах масової інформації. 

7.2.2. Заяви про участь у конкурсі мають право подавати особи, які за 

своїми професійно-кваліфікаційними якостями відповідають вимогам, 

визначеним Законом України “Про вищу освіту” та кваліфікаційним вимогам, 

установленим нормативно-правовими актами. На посади науково-педагогічних 

працівників обираються, як правило, особи, які мають наукові ступені та вчені 

звання. 

7.2.3. Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад 

попередньо обговорюються на засіданні трудового колективу відповідної 

кафедри в їх присутності. Для оцінювання рівня професійної кваліфікації 

претендента кафедра може запропонувати йому прочитати відкриті (пробні) 

заняття в підрозділах, де вони мають намір працювати.  
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Висновки кафедри про професійні та особисті якості претендентів та 

відповідні рекомендації передаються з окремими висновками учасників 

засідання, які викладені в письмовій формі на розгляд вченої ради інституту, 

Університету. 

Вчена рада університету обирає таємним голосуванням за конкурсом на 

посади завідувачів кафедр, професорів, доцентів, завідувача бібліотеки. Вчена 

рада інституту обирає таємним голосуванням за конкурсом на посади старшого 

викладача, викладача. 

Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з навчальної 

та методичної роботи, проректор по роботі з персоналом, начальник відділу 

персоналу, начальники інститутів, начальники кафедр. 

7.3. Планування роботи та звітування науково-педагогічних працівників. 

7.3.1. Основним документом планування та обліку роботи науково-

педагогічних працівників Університету є Індивідуальний план роботи науково-

педагогічного працівника. В Індивідуальному плані зазначають усі види робіт, 

що плануються на навчальний рік та за якими науково-педагогічний працівник 

звітує із заповненням відповідної графи. Основними видами робіт є навчальна, 

методична, наукова та організаційна. Індивідуальні плани розглядаються на 

засіданні кафедри й затверджуються начальником кафедри. Індивідуальний 

план начальника кафедри затверджує начальник навчально-наукового 

інституту. 

7.3.2. Щорічно наприкінці навчального року на засіданні кафедри 

обговорюється виконання науково-педагогічними працівниками 

Індивідуальних планів. Науково-педагогічний працівник зобов’язаний скласти 

звіт, який заслуховується на засіданні кафедри. Начальник кафедри робить 

висновок про виконання науково-педагогічним працівником Індивідуального 

плану роботи. Висновок затверджується на засіданні кафедри. 

7.3.3. Один раз на п’ять років або під час переукладання (продовження) 

трудового договору (контракту) проводиться звітування науково-педагогічного 

працівника. Звіт розглядається на засіданнях кафедри і вченої ради інституту, 

які дають висновок щодо подальшої роботи науково-педагогічного працівника 

або приймають рішення про його невідповідність обійманій посаді внаслідок 

недостатньої кваліфікації, або недоцільність подальшого переукладання 

трудового договору (контракту). 

Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з навчальної 

та методичної роботи, начальник навчально-методичного центру, начальники 

інститутів, начальники кафедр. 
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7.4. Моніторинг якості освітньої діяльності. Оцінювання науково-

педагогічних працівників. 

7.4.1. Оцінювання освітньої діяльності науково-педагогічних працівників 

забезпечує об’єктивний аналіз її якості та слугує активізації професійної 

діяльності. 

7.4.2. Моніторинг та оцінювання якості освітньої діяльності науково-

педагогічних працівників здійснюється шляхом визначення їхніх рейтингів 

відповідно до вимог окремого положення. 

7.4.3. Індивідуальні рейтинги є основою для стимулювання науково-

педагогічних працівників: преміювання, установлення надбавок, представлення 

до присвоєння почесних звань тощо. 

7.4.4. Показники рейтингу грунтуються на переліку видів роботи 

науково-педагогічних працівників, ліцензійних вимогах, вимогах посадових 

інструкцій науково-педагогічних працівників, вимогах до діяльності 

Університету, показниках для визначення рейтингів Закладів вищої освіти та 

вимог Стратегії та концепції розвитку Університету. 

7.4.5. Визначення рейтингів науково-педагогічних працівників здійснює 

рейтингова комісія Університету наприкінці календарного року. Головою цієї 

комісії є проректор з науково-дослідної роботи. 

7.4.6. Рейтингові списки науково-педагогічних працівників 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету. 

7.4.6. Складовою моніторингу якості освітньої діяльності є визначення 

рейтингів кафедр за підсумками навчального року. Метою визначення 

рейтингів кафедр є встановлення підрозділів, що роблять найбільший внесок у 

підвищення якості підготовки фахівців і розвиток наукових досліджень. 

Критерії оцінювання охоплюють показники науково-дослідної, навчально-

методичної діяльності, міжнародної активності та виховної та організаційної 

роботи. Визначення рейтингів кафедр проводиться у грудні. Результати 

обговорюються на Вчених радах інститутів та Університету і оприлюднюються 

на офіційному веб-сайті Університету. 

7.4.7. Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи 

науково-педагогічних працівників є соціологічні опитування курсантів, 

студентів і випускників. 

Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з навчальної 

та методичної роботи, проректор з науково-дослідної роботи, начальник 

навчально-методичного центру, начальник відділу організації науково-

дослідної діяльності, начальники інститутів, начальники кафедр. 

7.5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
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7.5.1. Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є 

їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та 

забезпечення якості освіти.  

7.5.2. Науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію 

в Україні та за кордоном. 

7.5.3. Основними видами підвищення кваліфікації є: 

• навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі 

участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; 

• стажування. 

7.5.4. Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників один раз на п’ять років із збереженням 

заробітної плати. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників організовується та проводиться згідно з планом, який 

затверджується Вченою радою Університету та вводиться в дію наказом 

ректора. 

7.5.5. Підвищення кваліфікації та стажування враховується під час 

обрання на посади науково-педагогічних працівників. 

Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з навчальної 

та методичної роботи, начальник навчально-методичного центру, начальники 

інститутів, начальники кафедр. 

Показники: результати національних і міжнародних досліджень з 

визначенням рейтингів університетів, оцінка фахового рівня науково-

педагогічних працівників студентами, випускниками, зовнішніми експертами; 

кількість науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування поза 

Університетом – в Україні та за кордоном. 

 

8. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ І ЯКОСТІ ПРОГРАМ 

8.1. Освітня програма повинна мати відповідну логічну структуру, яка 

передбачає оптимальне співвідношення між теоретичними, практичними та 

професійними уміннями і навичками, а також послідовність та поступовість 

освоєння навчального матеріалу. 

8.2. Дидактика програми забезпечується через: 

- застосування різноманітності методів навчання (круглі столи, диспути, 

ділові ігри, аналіз практичних ситуацій) і стратегій оцінювання, що 

відповідають цілям та змісту навчального матеріалу; 

- оптимальне співвідношення навчальних годин, відведених на 

проведення лекційних, практичних, семінарських занять та самостійної роботи; 
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- застосування принципів наглядності і доступності викладення 

матеріалу; 

- забезпечення раціонального поєднання колективної та індивідуальної 

форм роботи курсантів та студентів; 

- консультування викладачами курсантів та студентів з питань організації 

самостійної роботи та під час підготовки до контрольних заходів та 

проходження стажування. 

8.3. Оцінювання дієвості програми відбувається шляхом: 

- контролю, що проводиться під час відвідування навчальних занять 

представниками керівництва Університету; 

- взаємного відвідування навчальних занять науково-педагогічними 

працівниками; 

- обговорення на засіданнях Науково-методичної ради і Вченої ради 

Університету діяльності кафедр, інших структурних підрозділів щодо 

організації і науково-методичного забезпечення освітнього процесу; 

- отримання зворотного зв’язку від працедавців (через відгуки органів 

ДСНС України, інших органів державного управління і органів місцевого 

самоврядування, організацій та установ про результати стажування слухачів); 

- отримання зворотного зв’язку від випускників Університету (під час 

зустрічей з ними керівництва Університету та анкетування). 

На оновлення освітніх програм мають вплив як зовнішні, так і внутрішні 

чинники. При впровадженні змін у програми до уваги беруться пропозиції 

головного замовника та споживачів освітніх послуг Університету. 

8.4. Серед інших чинників, які беруться до уваги при внесенні змін до 

програм, головними є наступні: 

- сподівання та очікування осіб, які вступають до Університету; 

- якісний склад вступників із врахуванням їх базової освіти, досвіду 

роботи на службі; 

- результати ліцензування та акредитації програм; 

- результати атестації випускників; 

- результати наукових досліджень з проблематики професійного 

навчання; 

- відгуки зовнішніх екзаменаторів та експертів; 

- відгуки керівників органів та підрозділів ДСНС України, інших органів 

державного управління та органів місцевого самоврядування, організацій та 

установ, в яких здобувачі проходили стажування, а також працевлаштовані 

випускники Університету; 
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- аналіз публікацій здобувачів та випускників Університету в наукових 

фахових виданнях. 

Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з навчальної 

та методичної роботи, начальники інститутів, завідувачі кафедр, начальник 

навчально-методичного центру, гарант освітньої програми. 

Показники: рівень оновлюваності освітніх програм, рівень задоволеності 

курсантів та студентів (випускників), індекс працевлаштування випускників, 

міжнародна сертифікація освітніх програм, участь у міжнародних програмах 

підготовки, рейтинг за оцінками роботодавців. 

 

9. ЗОВНІШНЯ ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОГРАМИ 

9.1. Система зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

- забезпечення ефективності процесів і процедур внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності закладу вищої освіти та якості вищої 

освіти; 

- забезпечення наявності системи проведення процедур зовнішнього 

забезпечення якості; 

- забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття рішень 

відповідно до стандартів та рекомендацій забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти; 

- налагодження доступного і зрозумілого звітування; 

- проведення періодичних перевірок діяльності систем забезпечення 

якості та механізмів роботи з отриманими рекомендаціями; 

інших процедур і заходів. 

9.2. Постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим на 

реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти є 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, повноваження якого 

визначені Законом України про вищу освіту та іншими нормативними актами. 

9.3. Вагомим елементом оцінювання відповідності цілей освітньої 

програми досягнутим результатам слугують також аналітичні матеріали, 

підготовлені за підсумками роботи екзаменаційних комісій. Звіти голів 

екзаменаційних комісій розглядаються та обговорюються на засіданнях Вченої 

ради Університету. 

9.4. Важливим інструментом оцінювання є постійний контроль з боку 

зовнішніх екзаменаторів. Головний обов’язок зовнішніх екзаменаторів - 

забезпечення зовнішньої наглядової системи підтримки та підвищення освітніх 
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стандартів, послідовної та справедливої системи оцінювання знань здобувачів. 

Зовнішні екзаменатори виконують оцінюючу та консультативну функції; їх 

головними завданнями є: 

- забезпечення зовнішньої об’єктивної думки щодо стандартів 

оцінювання та відповідності їхніх методів; 

- узгодження кінцевих оцінок у разі розходжень у поглядах внутрішніх 

оцінювачів; 

- надання коментарів щодо змісту дисциплін; 

- здійснення контролю забезпечення рівноправності та справедливого 

відношення до слухачів у процесі оцінювання. 

Відповідальні за впровадження та виконання: проректор з навчальної 

та методичної роботи, начальники інститутів, начальники кафедр, начальник 

навчально-методичного центру. 

Показники: індекс працевлаштування випускників, міжнародна 

сертифікація освітніх програм, участь у міжнародних програмах підготовки, 

рейтинг за оцінками роботодавців. 

 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НЕОБХІДНИМИ 

РЕСУРСАМИ ТА ПІДТРИМКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

10.1. Забезпечення освітнього процесу необхідними ресурсами та 

підтримка здобувачів вищої освіти в Університеті здійснюються відповідно до 

ліцензійних умов МОН України. 

10.2. Освітній процес здійснюється в навчальних приміщеннях (лекційних 

аудиторіях, комп’ютерних класах, лабораторіях, спортивних залах, навчальних 

комплексах та полігонах тощо). 

10.3. Інформаційне забезпечення освітнього процесу передбачає 

наявність: 

- вітчизняних та закордонних фахових періодичних видань відповідного 

або спорідненого спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність і становить не менше чотирьох різних 

найменувань для кожної спеціальності для ступеня бакалавра, п’яти - магістра, 

шести - доктора філософії; 

- доступу до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого профілю; 

- офіційного веб-сайта Університету, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність, зразки документів про освіту, умови для 
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доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 

навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація тощо; 

- сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою. 

10.4. Соціально-побутова інфраструктура передбачає наявність: 

- бібліотеки, у тому числі читальних залів; 

- медичного пункту, пунктів харчування, центру культури і мистецтва, 

спортивних та атлетичних залів, стадіону, відкритих спортивних майданчиків. 

10.5. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних 

опитувань курсантів та студентів, курсантського (студентського) моніторингу 

освітнього процесу. 

Відповідальні за впровадження та виконання: перший проректор, 

проректор з навчальної та методичної роботи, завідувач бібліотеки, начальник 

відділу інформаційних технологій та технічних засобів навчання. 

Показники: рівень задоволеності здобувачів вищої освіти, відповідність 

ліцензійним та акредитаційним вимогам. 

 

11. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

11.1. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в Університеті  

сприяють функціонування систем: 

- автоматизації освітнього процесу; 

- автоматизації управління господарською діяльністю; 

- збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, в тому 

числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг. 

11.2. Система автоматизації освітнього процесу Університету забезпечує: 

- формування контингенту курсантів та студентів Університету; 

- функціонування електронних навчальних планів; 

- можливість формування порівняльних звітів про стан успішності 

курсантів та студентів за результатами підсумкового контролю; 

- можливість отримання інформації за результатами підсумкового 

контролю; 

- отримання зведеної відомості успішності для формування додатків до 

дипломів; 

- отримання академічної довідки тощо. 
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11.3. Система автоматизації господарською діяльністю Університету 

забезпечує: 

- облік основних засобів; 

- облік грошових коштів; 

- облік оплати за навчання; 

- розрахунок та облік заробітної плати; 

- нарахування та виплату стипендій тощо. 

11.4. Ведення структурними підрозділами Університету Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) дає можливість  

організовувати та координувати роботу щодо забезпечення студентів 

студентськими квитками, студентів та курсантів документами про вищу освіту, 

володіти оперативною інформацією про рух контингенту курсантів та студентів 

(накази про зарахування на навчання, поновлення, відрахування, переведення, 

закінчення навчання тощо). 

Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості 

діяльності Університету та прийняття ефективних управлінських рішень щодо 

її покращення. 

11.5. Встановлення, супроводження, внесення інформації та актуалізацію 

зазначених автоматизованих інформаційних систем забезпечують: 

навчально-методичний центр Університету; 

деканати навчально-наукових інститутів; 

кафедри; 

інші допоміжні підрозділи. 

Відповідальні за впровадження та виконання: перший проректор, 

проректор з навчальної та методичної роботи, начальник навчально-

методичного центру, начальник відділу персоналу. 

 

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

УНІВЕРСИТЕТУ 

12.1. Публічність інформації про діяльність Університету забезпечується 

відповідно до наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 24 

листопада 2015 року №1477 «Про затвердження Інструкції про порядок 

забезпечення доступу до публічної інформації у ДСНС України» та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2015 року № 166 «Деякі 

питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів». 
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12.2. На офіційному веб-сайті Університету розміщується інформація, яка 

підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України 

“Про вищу освіту”, а саме: 

12.2.1. Документи, що регламентують діяльність Університету: Статут 

Університету. 

12.2.2. Положення про колегіальні органи та їх персональний склад: 

Положення про Вчену раду Університету, Положення про навчальні підрозділи 

Університету. 

12.2.3. Загальні аналітичні матеріали про діяльність Університету, звіти 

ректора, річні звіти з різних напрямів діяльності, щорічні рейтинги кафедр. 

12.2.4. Інформація з кадрових питань: склад керівних органів 

Університету, перелік вакантних посад, призначення на які здійснюється на 

конкурсних засадах, штатний розпис на поточний рік. 

12.2.5. Інформація та документи, пов’язані з організацією освітнього 

процесу: перелік спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється 

підготовка фахівців, освітні (освітньо-професійні, освітньо-наукові) програми, 

Положення про організацію освітнього процесу у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності тощо. 

12.2.6. Інформація для вступників: Правила прийому до Університету в 

поточному році та зміни до них, перелік спеціальностей та спеціалізацій, на які 

оголошено прийом, розмір оплати за навчання та за надання додаткових 

освітніх послуг. 

12.2.7. Інформація для курсантів та студентів: відомості про діяльність 

курсантського та студентського самоврядування, організацію дозвілля, зразки 

документів тощо. 

12.2.8. Інформація про наукову діяльність Університету: напрями 

наукової діяльності та наукові проекти; конференції, семінари, конкурси та 

виставки, що проводяться в Університеті; наукові видання, спеціалізовані вчені 

ради. 

12.2.9. Інформація щодо фінансової діяльності Університету: кошторис 

Університету на кожен рік та всі зміни до нього, річний фінансовий звіт з 

урахуванням інформації про надходження та використання коштів, інформація 

про використання коштів у розрізі програм, інформація щодо проведення 

тендерних процедур. 

12.2.10. Інформація про участь Університету в національних і 

міжнародних рейтингах вищих навчальних закладів. 

12.3. На сайтах структурних підрозділів розміщується така інформація: 
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12.3.1. Інформація про структурний підрозділ (інститут, кафедру, центр, 

відділ): напрями діяльності, керівництво та персональний склад працівників, 

положення про структурний підрозділ. 

12.3.2. Наукові матеріали: електронні версії публікацій, опис наукових 

досягнень, матеріали наукових конференцій, студентська наука. 

12.3.3. Навчальні матеріали: навчальні плани, розклад занять на поточний 

семестр, графіки проведення консультацій тощо. 

12.3.4. Інформація для курсантів та студентів: діяльність курсантського та 

студентського самоврядування, участь курсантів та студентів у конкурсах та 

олімпіадах, організація дозвілля. 

12.3.5. Результати щорічного оцінювання (рейтинги) здобувачів вищої 

освіти, науково-педагогічних працівників. 

12.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті 

Університету та структурного підрозділу, систематично оновлюється. 

Відповідальні: проректор з навчальної та методичної роботи, начальник 

відділу інформаційних технологій та технічних засобів навчання, керівники 

структурних підрозділів та адміністратор веб-сайту, працівники структурних 

підрозділів. 

 

13. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ В 

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ І 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

13.1. Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

Університету розроблена відповідно до Законів України «Про вищу освіту», 

«Про авторське право і суміжні права», Цивільного кодексу України.  

Функціонування системи регламентується Кодексом академічної 

доброчесності Університету та іншими внутрішніми положеннями. 

Система поширюється на наукові та навчально-методичні праці науково-

педагогічних працівників Університету; статті у наукових періодичних 

виданнях Університету; дисертації докторантів, ад’юнктів та осіб, 

прикріплених до Університету з метою здобуття наукових ступенів доктора 

філософії та доктора наук; а також кваліфікаційні роботи студентів та курсантів 

з метою дотримання прав інтелектуальної власності, підвищення якості 

навчання, розвиток навичок коректної роботи з оприлюдненими 

(опублікованими) джерелами інформації, формування сумлінного дотримання 

вимог наукової етики, а також активізацію самостійності при написанні 

оригінальних авторських творів. 
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13.2. Заходи із профілактики в Університеті усіх видів академічного 

плагіату включають:  

- видання та поширення методичних матеріалів із чітким формулюванням 

вимог щодо написання письмових робіт, наукової етики, коректного 

використання інтелектуальних здобутків та оформлення посилань на 

використані у наукових працях матеріали; 

- надання докторантам, ад’юнктам, курсантам та студентам всебічної 

консультативної допомоги науковими керівниками (науковими 

консультантами) на усіх етапах виконання наукових робіт; 

- ознайомлення науково-педагогічних працівників Університету, 

докторантів, ад’юнктів, курсантів та студентів з нормативною базою, що 

унормовує запобігання та виявлення академічного плагіату; 

- інформування науково-педагогічних працівників Університету, 

докторантів, ад’юнктів, курсантів та студентів щодо рекомендованих 

показників оригінальності текстів наукових робіт та відповідальності у випадку 

виявлення фактів академічного плагіату; 

- публічний захист кваліфікаційних та дисертаційних робіт; 

- розміщення кваліфікаційних робіт та дисертацій в електронному 

репозитарії Університету; 

- введення до освітньо-професійних та освітньо-наукових програм і 

навчальних планів підготовки бакалаврів і магістрів навчальних дисциплін, 

котрі забезпечують формування у них загальних компетентностей щодо 

дотримання норм наукової етики, коректного використання матеріалів з 

оприлюднених (опублікованих) джерел інформації та об’єктів інтелектуальної 

власності; 

- організацію бібліотекою Університету заходів з популяризації основ 

інформаційної культури та правил наукової етики;  

- розміщення на веб-сайті Університету інформації щодо етичних норм 

наукових публікацій та рецензування статей; 

- формування для курсантів та студентів навчальних завдань з 

використанням науково-освітніх інновацій, що сприяють розвитку у них 

наукової креативності та забезпечують їх підготовку до виконання 

оригінальних наукових творів. 

13.3. Усі підготовлені до друку наукові та навчально-методичні праці 

науково-педагогічних працівників Університету розглядаються на засіданнях 

(наукових семінарах) кафедр та інших структурних підрозділів, у яких вони 

працюють. При рекомендації наукових праць до друку у наукових фахових 
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виданнях Університету вони в обов’язковому порядку повинні пройти 

перевірку на відсутність академічного плагіату. 

13.4. Відповідальність науково-педагогічних працівників Університету за 

академічний плагіат визначається їхніми посадовими інструкціями та Кодексом 

академічної доброчесності. 

Відповідальні: проректор з навчальної та методичної роботи; проректор з 

науково-дослідної роботи, начальник навчально-методичного центру. 

 

14. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ТА 

МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАКЛАДІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

14.1. Університет входить до складу Асоціації навчально-наукових 

установ Євросоюзу, які працюють у галузі безпеки людини – European Fire 

Service Colleges Association (EFSCA).  

14.2. Університет бере участь у національних і міжнародних 

дослідженнях з визначення рейтингів університетів. Метою участі в рейтингах 

є порівняння діяльності Університету з роботою провідних університетів світу 

та України для визначення заходів із підвищення якості підготовки фахівців з 

вищою освітою та наукових кадрів, зміцнення наукового підгрунтя освітньої 

діяльності, інтернаціоналізації освітньо-наукового процесу, урахування думки 

академічних експертів і роботодавців. 

14.3. Університет бере участь в міжнародних рейтингах університетів 

«Webometrix» і «Scopus», у національному академічному рейтингу закладів 

вищої освіти України «Топ-200 Україна» та рейтингу прозорості університетів, 

що здійснюється в рамках проекту «Ініціативи з розвитку українських 

аналітичних центрів» Міжнародного фонду «Відродження» (IRF). 

14.4. Університет бере участь у рейтингу університетів і науково-

дослідних інститутів в Системі Google Scholar від бібліометрики української 

науки, а також наукових колективів та періодичних видань. 

Відповідальні: проректор з навчальної та методичної роботи, проректор з 

науково-дослідної роботи, начальник навчально-методичного центру. 

 

15. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УНІВЕРСИТЕТІ. 

15.1. До системи управління якістю (далі - СУЯ) в Університеті 

відносяться: ректор Університету, перший проректор, проректор з навчальної 

та методичної роботи, начальник навчально-методичного центру, начальники 

навчально-наукових інститутів. 

http://osvita.ua/vnz/rating/51053/
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15.2. Основними завданнями системи управління якістю є: 

- опис процесів; 

- моніторинг та оцінювання; 

- аналіз та управління змінами; 

- документація; 

- налагодження комунікації. 

15.3. Опис процесів. 

Процеси визначаються як сукупність взаємопов’язаних або взаємодіючих 

видів діяльності, які повторюються з метою надання послуг курсантам та 

студентам та іншим зацікавленим сторонам шляхом перетворення ресурсів у 

результати. Управління процесом означає, що всі види діяльності, які 

здійснюються на регулярній основі, такі як призначення науково-педагогічних 

працівників на посаду, здійснюються лише за умови їх попереднього 

обговорення, планування та перевірки якості. 

СУЯ ставить перед структурними підрозділами Університету завдання з 

опису операційних процесів, пов’язаних із ними цілей у сфері якості та окремих 

обов’язків з управління та контролю кожної операції, та може надавати 

підтримку у виконанні таких завдань. 

Ретельно розроблений опис процесу забезпечує стандартизований підхід 

до всіх видів діяльності та уможливлює здійснення контролю за тим, що, 

відбувається у даний момент. Ретельно розроблений опис процесу має містити 

такі елементи: назва, мета та ціль процесу, ім’я та посада відповідального за 

процес, рамки процесу (дії та операції, які охоплюються, етапи процесу 

(відправна точка, набір послідовних кроків, результати, завдання, які повинні 

виконуватися на кожному етапі, особи, відповідальні за виконання завдань на 

кожному етапі, показники та прилади для вимірювання показників виконання 

процесу). 

15.4. Моніторинг та оцінювання. 

В Університеті розробляються та забезпечуються засоби та інструменти 

для моніторингу процесів, збору зворотної інформації від співробітників, 

слухачів і зовнішніх зацікавлених сторін, а також для оцінювання результатів. 

Встановлюються узгоджені принципи збору та оцінювання зворотної 

інформації щодо різних спеціальностей, що уможливлює комплексні 

порівняння між навчальними дисциплінами і освітніми програмами. 

Реалізуються узгоджені на інституційному рівні процеси забезпечення 

якості шляхом постійного моніторингу, регулярного оцінювання та надання 

пропозицій щодо адаптації, вдосконалення та змін. 

15.5. Документація. 
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В Університеті забезпечується документування, збереження та захист 

документів, які регулюють здійснення операцій з забезпечення якості. 

Ефективна система документування гарантує, що до чинних документів і анкет 

зворотного зв’язку матимуть доступ тільки уповноважені особи, і що будуть 

використовуватися тільки поточні версії. 

Система документації гарантує, що: 

- всі відповідні документи, що стосуються процесів, процедур, правил і 

обов’язків, доступні в поточних версіях тільки для уповноважених осіб; 

- пошук достовірних і надійних даних попередніх оцінок якості є легким, що 

робить можливим порівняння результатів за окремі періоди; 

- засоби та інструменти, які використовуються на даний час для збору 

зворотної інформації (наприклад, анкети) з питань якості, є доступними. 

15.6. Комунікації. 

СУЯ забезпечує внутрішню комунікацію з академічним та 

адміністративним персоналом та слухачами, а також забезпечує комунікацію з 

відповідними зовнішніми зацікавленими сторонами, такими як державні 

органи, органи місцевого самоврядування, роботодавці та неурядові організації. 

Достовірна інформація та управління комунікаціями сприяє прозорості 

процесів та обов’язків. Важливою передумовою для формування орієнтації на 

якість є безперервна комунікація в межах Університету. 

Залежно від ситуації, цілей та конфіденційності повідомлення 

Університет оприлюднює інформацію використовуючи такі засоби: веб-сайт 

Університету, інформаційні бюлетені, друковані видання та ін. 

Відповідальні: перший проректор, проректор з навчальної та методичної 

роботи, начальник навчально-методичного центру, начальники інститутів, 

начальники кафедр. 

 


