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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету (далі – ОТЕІ КНТЕУ) має політику якості і 

пов’язані з нею принципи та процедури щодо внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти.  

1.2. Внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 

охоплює всі процедури, які здійснює ОТЕІ КНТЕУ щодо безперервного 

вдосконалення якості освітнього процесу, в якому якість освітніх програм, якість 

викладання та навчання, якість результатів та кваліфікацій, навчальні можливості і 

ресурсне забезпечення відповідають затвердженим стандартам, потребам 

замовникам кадрів.  

1.3. Положення розроблено відповідно до нормативно-правових актів 

України, нормативних документів інституту:   

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;  

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»;  

Постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про 

утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»;  

Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 р. № 1283 «Про 

затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти»; 

Положення про ОТЕІ КНТЕУ, затвердженого Вченою радою «__»____201_р  

(протокол №__);  

Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ, 

затвердженого Вченою радою 01.11.2018р. (протокол № 3); 

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію 

з атестації в ОТЕІ КНТЕУ, затвердженого Вченою радою 01.11.2018р.                

(протокол № 3); 

Положення про атестацію науково-педагогічних працівників в ОТЕІ КНТЕУ, 

затвердженого Вченою радою 15.11.2016р. (протокол № 2); 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ, затвердженого Вченою радою 

31.05.2016р. (протокол № 7); 

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних 

працівників в ОТЕІ КНТЕУ, затвердженого Вченою радою 30.06.2016р.     

(протокол № 9); 

Положення про оцінювання результатів навчання студентів у ОТЕІ КНТЕУ, 

затвердженого Вченою радою 01.11.2018р. (протокол № 3); 

Положення про організацію самостійної роботи студентів в ОТЕІ КНТЕУ, 



затвердженого Вченою радою 15.11.2016 р. (протокол № 2). 

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором 

в ОТЕІ КНТЕУ, затвердженого Вченою радою 15.11.2016 р. (протокол № 2). 

1.4. Відповідальними за функціонування та постійне удосконалення 

системи внутрішнього забезпечення якості (далі – СВЗЯ) в ОТЕІ КНТЕУ є 

директор інституту та, за його дорученням, заступник директора з навчальної 

роботи. 

Відповідальними за процеси впровадження СВЗЯ освіти та діяльність в 

межах структурних підрозділів є декан факультету, керівник навчально-

методичного відділу, завідувачі кафедр, керівники груп забезпечення 

спеціальностей, гаранти освітніх програм, уповноважені особи та завідувач 

бібліотекою. 

1.5. Основні принципи внутрішнього забезпечення якості освіти у ОТЕІ 

КНТЕУ: 

- відповідальності – інститут несе первинну відповідальність за якість вищої 

освіти, що ним надається; 

- відповідності – забезпечення якості спрямовано на відповідність 

європейським та національним стандартам освітньої діяльності та якості вищої 

освіти; 

- адекватності – забезпечення якості враховує потреби та очікування 

студентів, інших стейкхолдерів та суспільства; 

- автономності – забезпечення якості здійснюється шляхом самостійного, 

незалежного і відповідального прийняття рішень стосовно добору процедур, 

методів, засобів, інструментів для визначення стану та поліпшення якості; 

- академічної культури – забезпечення якості сприяє розвитку культури 

якості у суб’єктів освітнього процесу; 

- відкритості – забезпечення якості супроводжується висвітленням 

інформації щодо процесів та результатів, залученням зацікавлених осіб. 

1.6. Основні процедури внутрішнього забезпечення якості освіти у ОТЕІ 

КНТЕУ: 

- побудова системи показників якості освітньої діяльності та якості освіти за 

пріоритетними напрямами; 

- розробка та проведення моніторингових процедур для визначення динаміки 

забезпечення якості освітніх процесів і результатів; 

- самооцінка якості освітньої діяльності суб’єктами освітнього процесу на 

всіх рівнях управління; 

- підготовка та проведення маркетингово-моніторингових досліджень для 

визначення потреб ринку праці, вимог стейкхолдерів вищої освіти; 

- підготовка та проведення соціально-педагогічних та соціально-

психологічних досліджень для визначення якості надання освітніх послуг та 



задоволеності якості освітньої діяльності і якості освіти; 

- рейтингове оцінювання результатів діяльності для стимулювання та 

мотивації учасників освітнього процесу щодо постійного покращення якості. 
 

ІІ. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ 
 

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

Автономія вищого навчального закладу – самостійність, незалежність і 

відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно 

розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових 

досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, 

самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених законом. 

Академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього 

процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або 

інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, 

поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання 

їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, установлених законом. 

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих студентами в 

інституті у відповідній галузі знань за певною спеціальністю (кваліфікацією) на 

відповідному рівні вищої освіти. 

Вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на 

певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, інноваційну, методичну 

діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття студентами вищої 

освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 

Забезпечення якості – процес або сукупність процесів, прийнятих на 

національному та інституційному рівнях для забезпечення якості освітніх програм 

і кваліфікацій, які присуджуються. 

Контроль якості – процес оцінювання якості, який сфокусований на 

вимірюванні якості вищого навчального закладу або освітньої програми. Включає 

певний набір методів, процедур, інструментів, що розроблені та використовуються 

для визначення відповідності реальної якості встановленим стандартам. Ключовим 

елементом контролю якості є розроблена система оцінки якості. 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за 

компетентностями опис кваліфікаційних рівнів. 

Освіта – за концепцією Міжнародної стандартної класифікації освіти 2011, 

2013 рр. (ЮНЕСКО, ООН) – це процеси, якими суспільство цілеспрямовано 

передає накопичену інформацію, знання, розуміння, погляди, цінності, уміння, 

компетентності та вчинки від покоління до покоління. Вони включають 



комунікацію з метою навчання. Комунікація передбачає передавання інформації 

повідомлень, ідей, знань, принципів тощо. 

Освітні стандарти – стандарти, що виробляються в освітній системі для 

забезпечення освіти певного рівня (підрівня, етапу, циклу) і присудження 

відповідних освітніх (академічних) кваліфікацій (ступенів). 

Освітня діяльність у сфері вищої освіти — діяльність вищого навчального 

закладу, що провадиться з метою підготовки здобувачів вищої освіти на певних 

рівнях вищої освіти за певними спеціальностями (в тому числі за переліком 

спеціальностей, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015р. № 266). 

Політика якості – основні напрями й цілі організації у сфері якості, що 

офіційно оформлюються вищим керівництвом. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 

Самооцінка вищого навчального закладу – процес оцінки діяльності 

інституту за власною ініціативою, що дозволяє отримати інформаційну базу для 

подальшого поліпшення освітнього процесу. 

Система моніторингу якості освіти інституту – постійне відслідкування 

ходу освітнього процесу з метою виявлення й оцінювання проміжних результатів, 

факторів, які на них вплинули, а також прийняття та реалізації управлінського 

рішення щодо регулювання і корекції освітнього процесу. 

Якість вищої освіти – характеристика вищої освіти, що відображає 

відповідність результатів навчання, освітніх процесів встановленим стандартам 

вищої освіти. 
 

ІІІ. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в інституті 
 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у ОТЕІ КНТЕУ передбачає здійснення відповідних процедур та 

заходів за напрямами: 

1. Управління якістю освітньою діяльністю та розвитком інституту.  

2. Якість освітніх програм. Розроблення, затвердження, моніторинг та 

періодичний перегляд освітніх програм.  

3. Якість професорсько-викладацького складу. Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і педагогічних працівників.  

4. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання здобувачів 

вищої освіти.  



5. Оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 

ОТЕІ КНТЕУ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань 

6. Академічна культура. Запобігання та виявлення академічного плагіату.  

7. Навчальні ресурси і підтримка студентів. Наявність необхідних ресурсів 

для організації освітнього процесу.  

8. Інформаційний менеджмент. Наявність інформаційних систем для 

ефективного управління освітнім процесом.  

9. Публічна інформація. 
 

1. Управління якістю освітньої діяльністю та розвитком 

 ОТЕІ КНТЕУ 
 

1.1. Якість управління освітньою діяльністю та розвитком інституту 

ґрунтується на системі стратегічного планування, моніторингу та самооцінки, яка 

реалізується на всіх рівнях структури управління інститутом.  

1.2. Стратегічні та поточні плани освітньої діяльності структурних 

підрозділів та індивідуальні плани роботи викладачів будуються з урахуванням 

пріоритетних напрямів, завдань та показників діяльності, визначених у Положенні 

про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

ОТЕІ КНТЕУ. 

1.3.  Аналіз результатів освітньої діяльності ОТЕІ КНТЕУ висвітлюється у 

звітах директора та оприлюднюється на сайті інституту.  

(http://www.odif,odessa,ua).  

1.4. Функції щодо забезпечення якості освіти реалізуються структурними 

підрозділами інституту: факультетом, кафедрами, навчально-методичним відділом, 

групами забезпечення спеціальностей, гарантами освітніх програм та 

уповноваженими особами, бібліотекою. 
 

2. Якість освітніх програм. Розроблення, затвердження,  

моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 
 

3.1. Освітні програми знаходяться у центрі місії ОТЕІ КНТЕУ, пов'язаної з 

освітнім процесом, забезпечуючи відповідність його змісту запитам 

суспільства - студентів, роботодавців, держави. 

3.2. Розроблення, моніторинг та періодичний перегляд освітніх 

програм в ОТЕІ КНТЕУ здійснюється відповідно до Положення про розроблення 

та  реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів вищої освіти, 

Положення про розроблення та реалізацію освітньо-наукових програм  

КНТЕУ третього рівня вищої освіти. 

3.3. Набір освітніх програм формується відповідно до суспільних потреб, 

повинен віддзеркалювати та на випередження враховувати тенденції розвитку 

http://www.odif,odessa,ua/


економіки держави, запити бізнесу у висококваліфікованих фахівцях та 

прагнення вступників до розвитку. Кожна з них с суттєвою  складовою 

формування іміджу та конкурентних переваг ОТЕІ КНТЕУ на ринку освітніх 

послуг. 

3.4. Освітні програми розробляються із залученням здобувачів вищої освіти 

та інших стейкхолдерів; вміщують перелік дисциплін у структурно-логічній 

послідовності та конкретні результати навчання (компетентності). 

3.5. У відповідності з освітніми програмами розробляються навчальні та 

робочі навчальні плани, програми та робочі програми навчальних дисциплін. 

3.6. Публічність інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації забезпечується шляхом:  

- розміщення у вільному доступі на сайті інституту; 

- ознайомлення та проведення консультацій для студентів щодо 

особливостей освітніх програм кураторами програм, деканами 

факультетів та кураторами студентських академічних груп. 
 

3. Якість професорсько-викладацького складу. Підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників 
 

3.1. Вимоги до кадрового забезпечення освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ  

регламентовані Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності  

закладів освіти, Положенням про ОТЕІ КНТЕУ , Рекомендацій щодо 

проведення  конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних  працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів), затверджених наказом МОН від 05.10.2015 N2 1005 (у редакції 

наказу МОН від 26.11.2015 N2 1230), Примірного Положення про порядок 

проведення  конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної 

наукової  установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від  23 травня 2018 р. №2404, Положенням про порядок конкурсного відбору  

науково-педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ затвердженого Вченою радою 

ОТЕІ КНТЕУ 31.05.2016р., (протокол №7),  Положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних  наукових посад у ОТЕІ КНТЕУ затвердженого 

Вченою радою ОТЕІ КНТЕУ «__»____20__р., (протокол №__). 

3.2. Науково-педагогічні працівники КНТЕУ один раз на 5 років проходять 

обов'язкове підвищення кваліфікації (стажування) відповідно до Положення  про 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних і педагогічних 

працівників КНТЕУ. 

3.3. Якість професорсько-викладацького складу ОТЕІ КНТЕУ регулюється 

прозорими процедурами відбору, призначення та звільнення з посади, 

кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної компетентності, 

системою підвищення кваліфікації.  



3.4.Прийняття на роботу здійснюється за відкритою процедурою на 

конкурсній основі до заміщення посад за формою контракту.  

3.5. Підготовка науково-педагогічних працівників щодо здобуття наукових 

ступенів здійснюється шляхом захисту у спеціалізованих вчених радах на базі 

вищих навчальних закладів країни.  

3.6. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників в ОТЕІ КНТЕУ здійснюється через систему курсів підвищення 

кваліфікації та стажування за програмами підвищення кваліфікації, розробленими 

провідними фахівцями КНТЕУ, інших ВНЗ України та представниками від 

замовників кадрів.  

3.7. Програми підвищення складаються з трьох модулів (фаховий; 

психолого-педагогічний; технології дистанційного навчання):  

3.8. Безперервний професійний розвиток педагогічних та науково-

педагогічних працівників забезпечується системою постійно діючих наукових та 

методичних заходів різного рівня:  

- загальноінститутські постійно діючі методичні семінари для 

завідувачів кафедр та відповідальних за навчальну роботу на кафедрі;  

- кафедральні наукові (методологічні) семінари з актуальних питань 

науки за галуззю знань (за планами кафедр);  

- кафедральні методичні семінари з освітніх інновацій, актуальних 

питань якості навчання, викладання, оцінювання результатів навчання (за 

планами кафедр);  

- школа молодого викладача;  

- круглі столи, зустрічі, майстер-класи з актуальних питань розвитку 

освітнього середовища інституту із залученням провідних учених і 

практиків, студентів, роботодавців, представників громадськості; 

- спільна робота з професійними асоціаціями різного рівня, 

спеціалізованими освітніми центрами, громадськими освітніми 

організаціями. 

3.9. Якість освітньої діяльності науково-педагогічних працівників 

визначається за результатами рейтингового оцінювання відповідно до Положення 

про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників в 

ОТЕІ КНТЕУ, затвердженого Вченою радою інституту 30.06.2016р.  
 

4. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання 

здобувачів вищої освіти 
 

4.1 Студентоцентроване навчання і викладання у ОТЕІ КНТЕУ спрямоване 

на залучення студентів і абітурієнтів до освітнього процесу у стимулюванні 

мотивації, самоаналізу, особистісно-професійного саморозвитку. 

4.2. Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти 



забезпечується: 

- співробітництвом із загальноосвітніми навчальними закладами,  технікумами 

та коледжами з виявлення та підтримки обдарованої молоді; 

- профорієнтаційною роботою з молоддю, що здійснюється співробітниками 

деканатів, викладачами кафедр, відділами інституту; 

- проведенням днів відкритих дверей. 

4.3. Індивідуалізація та персоналізація навчання студентів забезпечується:  

- системою організації освітнього процесу з вільним вибором варіативної 

складової;  

- персональними навчальними системами як складової управління 

самостійною роботою студентів, розміщеними на сайті інституту, які мають всі 

елементи електронного курсу та необхідного інформаційного, методично-

інструктивного забезпечення для самостійної роботи, її самоконтролю та 

контролю.  

4.4. Система контролю та оцінювання результатів навчання регулюється 

Положенням про організацію освітнього процесу студентів в ОТЕІ КНТЕУ 

затвердженого Вченою радою ОТЕІ КНТЕУ 01.11.2018р. (протокол №3), 

Положенням про оцінювання результатів навчання студентів у ОТЕІ КНТЕУ 

затвердженого Вченою радою ОТЕІ КНТЕУ 01.11.2018р. (протокол №3) та 

Положенням про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з 

атестації в ОТЕІ КНТЕУ затвердженого Вченою радою ОТЕІ КНТЕУ 01.11.2018р. 

(протокол №3) у яких визначено: види та форми контролю, порядок та процедури 

проведення поточного, підсумкового контролю, державної атестації, оцінювання 

практики; розподіл обов’язків та організація навчального процесу при реалізації 

накопичувальної бально-рейтингової системи; правилами формування 

індивідуальної рейтингової оцінки студента та академічної групи; правами та 

обов’язками студента при організації навчального процесу на основі 

накопичувальної бально-рейтингової системи; порядком допуску до перескладання 

заліку/екзамену; порядком застосування накопичувальної бально-рейтингової 

системи; обліковою документацією за накопичувальною бально-рейтинговою 

системою, прикладами технологічних карт розподілу балів щодо оцінювання 

результатів навчання. 

4.5. Висвітлення системи контролю та оцінювання, надання зворотного 

зв'язку про результати навчання студентів організовуються шляхом: 

- розміщення на початку викладання кожної навчальної дисципліни в 

робочій навчальній програмі технологічної карти розподілу балів щодо 

оцінювання результатів навчання за накопичувальною системою з розподілом 

балів за видами навчально-пізнавальної діяльності для кожного навчального 

заняття; 

- ведення викладачами обліку результатів навчання та відвідування занять в 



журналі; 

- надання інформації про отримання балів за результатами навчання 

студентам на кожному навчальному занятті. 

4.6. Моніторинг та самооцінка результатів навчання у ОТЕІ КНТЕУ: 

- проводиться для отримання об'єктивної інформації щодо динаміки якості 

результатів навчання студентів; спостереження за станом результатів навчання 

студентів відповідно до освітніх програм; забезпечення керівництва інституту, 

деканів факультетів, завідувачів та викладачів кафедр статистичною та 

аналітичною інформацією про якість результатів навчання студентів; 

запровадження заходів щодо корегування якості результатів навчання студентів на 

рівні факультету, кафедри, викладача, студента; 

- об’єктами моніторингу є: якість результатів навчання, якість відвідування 

занять студентами на основі ведення викладачами журналу обліку поточної 

успішності студентів; 

- результати моніторингових процедур визначаються за навчальними 

дисциплінами, навчальними курсами; спеціальностями підготовки, кафедрами, 

факультетами. 
 

5. Оцінювання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 

працівників ОТЕІ КНТЕУ та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань 
 

5.1. На виконання ст.32, п.2, пп.7 Закону України «Про вищу освіту» в ОТЕІ 

КНТЕУ функціонує рейтингове оцінювання освітніх, наукових, інноваційних та  

інших досягнень учасників освітнього процесу, зокрема: 

- здобувачів вищої освіти інституту - двічі на рік, відповідно до Положення 

про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів ОТЕІ КНТЕУ; 

- науково-педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ - щорічно, відповідно до 

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних 

працівників в ОТЕІ КНТЕУ затвердженого Вченою радою 30.06.2016р.               

(протокол №9); 

5.2. Оприлюднення результатів таких оцінювань відбувається на офіційному 

веб-сайті ОТЕІ КНТЕУ. 
 

6. Академічна культура. Запобігання та виявлення академічного 

плагіату 
 

6.1. Система запобігання та виявлення академічного плагіату 

розповсюджується на наукові та навчальні праці науково-педагогічних, наукових 

та інших працівників інституту, докторантів, аспірантів, студентів. 

6.2. Усі підготовлені до друку наукові твори та навчальні видання 

розглядаються на засіданнях (наукових семінарах) кафедр, інших структурних 



підрозділів, у яких працюють автори творів.  

6.3. Перед перевіркою і допуском до захисту:  

- студентських навчальних робіт (рефератів, курсових та випускних 

кваліфікаційних робіт) викладач здійснює перевірку на унікальність електронних 

версій текстових документів (пояснювальних записок) цих робіт; 

- дисертаційних досліджень здобувачів наукового ступеня – рукописи робіт 

проходять перевірку на унікальність. 

6.4. У разі виявлення випадків академічного плагіату матеріали повертаються 

на доопрацювання. 
 

7. Навчальні ресурси і підтримка студентів. Наявність необхідних 

ресурсів для організації освітнього процесу 
 

7.1. ОТЕІ КНТЕУ створює та розвиває освітнє середовище для забезпечення 

сприятливих умов щодо навчальної та викладацької діяльності, підтримки 

студентів. 

7.2. Для забезпечення належного рівня надання освітніх послуг,  

мінімальний рівень яких визначений Ліцензійними умовами провадження  

освітньої діяльності закладів освіти, ОТЕІ КНТЕУ надає матеріальні ресурси, що 

сприяють навчанню студентів (технічно оснащені аудиторії, лабораторії,  

кабінети, бібліотека, навчальне устаткування, обладнання, комп'ютерна  техніка, 

доступ до Інтернету, спортивна інфраструктура, інші умови для навчання, 

проживання та харчування), підтримку наставників, наукових  керівників та 

консультантів. 

7.3. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності представлено 

наявністю:  

- документів, визначених нормативно-правовими актами з питань вищої 

освіти;  

- необхідної кількості навчально-методичної літератури (основної, додаткової) 

з розрахунку на одного студента з усіх навчальних дисциплін;  

- вільного доступу до електронного каталогу, електронних версій навчально-

методичної літератури та наукових досліджень професорсько-викладацького 

складу, співробітників та студентів інституту, який включає фонди і зібрання: 

автореферати дисертацій, звіти з наукових досліджень, методичні матеріали, 

монографії, навчальні видання, статті, наукові роботи студентів, магістрів, 

аспірантів, матеріали конференцій тощо  

7.4. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності полягає у:   

- встановленні автоматизованої бібліотечної системи, створеної на базі  

сучасних технологій і стандартів обробки і зберігання інформації, внесення нових 

надходжень до бібліотеки у електронний каталог; 

- автоматизації процесів бібліотеки, встановленні комп’ютерів у читальних 



залах, на яких читачі користуються ресурсами бібліотеки та працюють у мережі 

Інтернет. 

Відвідувачі електронної бібліотеки отримують усі необхідні інформаційно-

консультативні послуги стосовно політики та досліджень відповідних організацій, 

мають вільний доступ до матеріалів, можуть користуватися електронним 

каталогом, електронними виданнями та статистичними даними стосовно різних 

галузей і напрямів діяльності. 

Інформаційний фонд електронної бібліотеки регулярно поповнюється: 

- створенням інформаційного освітнього середовища шляхом використання 

системи дистанційного навчання Joomla LMS для розміщення on-line курсів, 

створення електронних навчальних матеріалів, оцінки успішності в рамках 

вивчаємої дисципліни, проведення інтерактивних консультацій; 

- проведенням вебінарів, відеоконференцій з актуальних проблем розвитку 

науки, освіти, підприємництва. 

7.5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, за кожною освітньою програмою відбувається згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу студентів в ОТЕІ КНТЕУ, 

(затвердженого Вченою радою 01.11.2018р. (протокол № 3)) та Положенням про 

самостійну роботу студентів ОТЕІ КНТЕУ (затвердженого Вченою радою 

15.11.2016р. (протокол № 2)) із залученням можливостей дистанційних технологій 

навчання. 
 

8. Інформаційний менеджмент. Наявність інформаційних систем 

для ефективного управління освітнім процесом. 
 

8.1. Ефективність управління освітнім процесом забезпечується  

створенням єдиного інформаційного простору ОТЕІ КНТЕУ. 

8.2. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного  

управління освітнім процесом ОТЕІ КНТЕУ здійснюється через інтеграцію:  

Інтернет та електронну пошту, «Парус» (фінансове забезпечення), ЕДЕБО, M.E.Doc, 

1-С Підприємство7.7, 8.0, 8,2, Зарплата, Мини-банк керування  WEB-ресурсами 

ОТЕІ КНТЕУ, систему дистанційної освіти Joomla LMS. 

8.3.Основними джерелами інформації для проведення оцінки в частині 

належної організації наукової, навчальної, навчально-методичної, кадрової та 

іншої роботи щодо забезпечення якості освіти є:  

- матеріали ліцензування та акредитації спеціальностей і напрямів підготовки;  

- звіт Інституту (в цілому), звіти факультету, кафедр; матеріали рейтингу 

факультету і кафедр, викладачів інституту; матеріали атестації науково-

педагогічних кадрів; результати контрольних зрізів залишкових знань студентів;  

- матеріали результатів студентських олімпіад, конкурсів і атестації 

випускників. 



9. Публічна інформація. 
 

9.1. Відповідно до Закону України про доступ до публічної інформації, 

Стандартів та рекомендацій щодо забезпечення якості освіти в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) ОТЕІ КНТЕУ забезпечує доступ до інформації про 

свою діяльність, спеціальності, освітні програми.  

9.2. Інформація про структуру та діяльність інституту висвітлюється на 

офіційному сайті ОТЕІ КНТЕУ (http://www.odif,odessa,ua). 

9.3. У вільному доступі на сайті інституту розміщені:  

- установчі документи (відомості з ЄДРПОУ, витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Положення про ОТЕІ 

КНТЕУ); 

- ліцензія та сертифікати про акредитацію; 

- інформація щодо проведення тендерних процедур; 

- бюджетні кошти (штатний розпис, кошториси, основні документи та звіти 

щодо бюджетного фінансування інституту); 

- положення, якими користуються структурні підрозділи у свої роботі;    

- нормативні документи щодо діяльності Вченої ради та звіти;  

- інші документи (звіти директора, склад керівних органів інституту, 

колективний договір, правила внутрішнього розпорядку); 

- інформація про діяльність органу студентського самоврядування; 

- інформація для абітурієнтів про вступну компанію (конкурсний відбір, 

правила прийому, робота приймальної комісії тощо). 
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