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Вінниця – 2019   



 

Пріоритетні напрямки діяльності та заходи Вінницького кооперативного 

інституту щодо забезпечення якості освітнього процесу відповідно 

Закону України «Про вищу освіту» 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту система забезпечення 

якості вищої освіти в Україні складається із системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(безпосередньо закладами вищої освіти); системи зовнішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти; 

системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої освіти. 

У свою чергу система внутрішнього забезпечення якості згідно з 

Законом України «Про вищу освіту» передбачає здійснення закладами вищої 

освіти таких процедур і заходів: 

 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, 

на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників; 

 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

 забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях науково-педагогічних працівників і 

здобувачів вищої освіти; 

 інших процедур і заходів.  



№ 

з/п 
Зміст заходів 

Прізвище, ініціали, відповідального за 

виконання;  

підрозділ, відділення, відділ інституту 

Термін виконання 

Пріоритетні напрямки діяльності та заходи Вінницького кооперативного інституту з реалізації  

системи внутрішнього забезпечення якості освіти  

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм 

1.  Моніторинг відповідності компетентностей робочих  

навчальних програм дисциплін до освітніх програм за 

спеціальностями 

- Мазур Г.О. – проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

- Колотій С.В. – декан факультету; 

-  завідувачі кафедр 

До 01.10.2019 р. 

2.  Аналіз та уточнення міждисциплінарних взаємозв’язків 

профілюючих та спеціальних дисциплін та їх відповідності 

вимогам освітнніх програм за спеціальностями  

- завідувачі кафедр; 

- викладачі кафедр 

До 01.09.2019 р. 

Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників ВКІ та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань  

3.  Дотримання вимог Положення про академічний рейтинг 

студентів 

- Колотій С.В. – декан факультету;  

- завідувачі відділень 

Протягом  

2019-2020 н.р. 

4.  Дотримання вимог Положення про рейтингову систему оцінки 

навчальної, методичної, наукової та організаційно-виховної 

роботи викладачів, кафедр та факультету ВКІ 

- Мазур Г.О.  – проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

- Прицюк Л.А. - проректор з науково-методичної 

роботи; 

- завідувачі кафедр 

Протягом  

2019-2020 н.р. 

 

5.  Використання системи незалежного оцінювання залишкових 

знань студентів 

- Мазур Г.О.– проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

- Колотій С.В. – декан факультету;  

- завідувачі кафедрами; 

- завідувачі відділень; 

- викладачі кафедр 

Протягом  

2019-2020 н.р. 

відповідно графіку 

6.  Створення, постійне наповнення та оновлення інформації на 

сайті ВКІ:  

• показників внутрішніх рейтингів викладачів кафедр; 

• показників внутрішніх рейтингів студентів; 

• статистику використання студентами дистанційних 

навчальних курсів 

- Мазур Г.О. – проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

- Прицюк Л.А. - проректор з науково-методичної 

роботи; 

- Колотій С.В. – декан факультету; 

- Ільніцька Ю.Б. – відділ науково-пошукової 

роботи та управління якістю освіти; 

- Горобець Л.В. – викладач комп’ютерних 

дисциплін; 

Протягом  

2019-2020 н.р. 

 

 

http://www.vki.vin.ua/pro-nas/publichna-informatsiia/instytut/167-orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu-instytutu/431-polozhennia-pro-reitynhovu-systemu-otsinky-navchalnoi-metodychnoi-naukovoi-ta-orhanizatsiino-vykhovnoi-roboty-vykladachiv-kafedr-ta-fakultetu-vki
http://www.vki.vin.ua/pro-nas/publichna-informatsiia/instytut/167-orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu-instytutu/431-polozhennia-pro-reitynhovu-systemu-otsinky-navchalnoi-metodychnoi-naukovoi-ta-orhanizatsiino-vykhovnoi-roboty-vykladachiv-kafedr-ta-fakultetu-vki
http://www.vki.vin.ua/pro-nas/publichna-informatsiia/instytut/167-orhanizatsiia-osvitnoho-protsesu-instytutu/431-polozhennia-pro-reitynhovu-systemu-otsinky-navchalnoi-metodychnoi-naukovoi-ta-orhanizatsiino-vykhovnoi-roboty-vykladachiv-kafedr-ta-fakultetu-vki


- Любущенко О.С – головний інженер програміст; 

- викладачі кафедр 

Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

7.  Удосконалення механізму підвищення кваліфікації та творчої 

ініціативи науково-педагогічних працівників та контроль 

виконання 

- Ільніцька Ю.Б. – відділ науково-пошукової 

роботи та управління якістю освіти;  

- завідувачі кафедр 

Протягом  

2019-2020 н.р.; 

 

8.  Урізноманітнення форм проходження стажування та 

підвищення кваліфікації, шляхом участі у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) 

- Ільніцька Ю.Б. – відділ науково-пошукової 

роботи та управління якістю освіти; 

- завідувачі кафедр 

Протягом  

2019-2020 н.р.; 

 

9.  Створення умов для дистанційного проходження курсів 

підвищення кваліфікації викладачів 

- Ільніцька Ю.Б. – відділ науково-пошукової 

роботи та управління якістю освіти;  

- завідувачі кафедр 

Протягом  

2019-2020 н.р.; 

 

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою 

10.  Здійснення комплексу організаційних, навчально-методичних 

та технічних заходів, спрямованих на оновлення та 

удосконалення дистанційних курсів навчальних дисциплін в 

освітній процес зі спеціальностей  

- Викладач комп’ютерних дисциплін – 

Горобець Л.В.; 

- завідувачі кафедр. 

Систематично 

 

11.  Забезпечення використання дистанційних курсів як 

обов’язкової складової підготовки студентів 

- Викладач комп’ютерних дисциплін – 

Горобець Л.В.; 

- завідувачі кафедр 

Систематично 

 

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом 

12.  З метою забезпечення інформаційного обміну з громадськістю 

та з усіма учасниками освітнього процесу, забезпечувати 

функціонування відповідних інформаційних систем 

- завідувачі кафедр; 

- Любущенко О.С – головний інженер програміст; 

- Кашулкіна Е.В. – інформаційно-аналітичний 

відділ 

Систематично 

 

Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації 

13.  Оновлювати на сайті ВКІ розміщення публічної інформації 

щодо освітніх програм, ступенів вищої освіти та кваліфікації 

- завідувачі кафедр; 

- викладачі кафедр; 

Любущенко О.С – головний інженер програміст; 

Протягом  

2019-2020 н.р.; 

 

  



Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників ВКІ і здобувачів вищої 

освіти 

14.  Перевірка наукових робіт (статей, тез, тощо) викладачів та 

студентів на наявність академічного плагіату 

- Прицюк Л.А. - проректор з науково-методичної 

роботи; 

- викладачі кафедр 

Систематично 

15.  Перевірка дипломних робіт студентів на наявність 

академічного плагіату 

- Мазур Г.О. – проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

- Колотій С.В. – декан факультету 

Травень 2020 р.  

Інші процедури і заходи 

16.  Розробка Програми дій щодо формування контингенту 

студентів на 2020-2021 н.р.  

- Мазур Г.О. – проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

- Колотій С.В. – декан факультету; 

- Кирилюк Н.Г. – відділ практики, перепідготовки 

та працевлаштування; 

- Коломієць Т. – керівник відділу 

профорієнтаційної роботи 

До 01.09.2019 р.  

17.  Розробка плану профорієнтаційної роботи - Мазур Г.О. – проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

- Колотій С.В. – декан факультету; 

- Кирилюк Н.Г. – відділ практики, перепідготовки 

та працевлаштування; 

- Коломієць Т. – керівник відділу 

профорієнтаційної роботи 

Щорічно до  

10 вересня 

18.  Щорічне конкретизування основних положень Програми дій 

щодо формування контингенту студентів 

- Кирилюк Н.Г. – відділ практики, 

перепідготовки та працевлаштування; 

- Мазур Г.О. – проректор з науково-педагогічної 

роботи; 

-  - Колотій С.В. – декан факультету 

Щорічно до  

10 вересня  

19.  Проведення моніторингу досвіду роботи провідних 

українських та зарубіжних закладів вищої освіти з проведення 

профорієнтаційної роботи 

- Коломієць Т. – керівник відділу 

профорієнтаційної роботи 

Протягом навчального 

року 

20.  Посилення активної рекламної кампанії освітніх послуг в ЗМІ; 

глобальній мережі Інтернет, соціальних мережах, 

розповсюдження рекламних матеріалів про освітню діяльність 

інституту на підприємствах та організаціях різних форм 

власності 

- Коломієць Т. – керівник відділу 

профорієнтаційної роботи; 

- Кирилюк Н.Г. – відділ практики, 

перепідготовки та працевлаштування 

Протягом навчального 

року 

  



21.  Розробка та впровадження механізму стимулювання участі 

роботодавців щодо організації професійно-практичної 

підготовки студентів інституту 

- Кирилюк Н.Г. – відділ практики, 

перепідготовки та працевлаштування 

Протягом навчального 

року 

22.  Забезпечення вдосконалення системи обліку та моніторинг 

подальшого професійного росту працевлаштованих 

випускників інституту 

- Кирилюк Н.Г. – відділ практики, 

перепідготовки та працевлаштування; 

- Коломієць Т. – керівник відділу 

профорієнтаційної роботи 

Протягом навчального 

року 

 


