РІШЕННЯ
Вченої ради Одеського національного політехнічного університету про
визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти від 31.05.2016 року

1) Ввести в Одеському національному політехнічному університеті
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
2) Затвердити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти Одеського національного політехнічного університету.
1. Загальні положення
1.1. Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII та грунтується на основних положеннях
«Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі
вищої освіти (ESG)» і національному стандарті «Системи управління якістю.
Вимоги», ДСТУ ISO 9001:2009.
1.2. Визначенні принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти.
1.2.1. Систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Одеського
національного політехнічного університету (далі Система) розроблено у
відповідності до принципів Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення
якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Національним стандартам
якості вищої освіти.
1.2.2. Система, у відповідності до вимог Закону України «Про вищу
освіту» передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і
педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого
навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації;
8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних
закладів і здобувачів вищої освіти;
9) інших процедур і заходів.

2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх
програм
Освітні програми знаходяться у центрі місії Одеського національного
політехнічного університету, пов’язаної з викладанням. Вони забезпечують
студентів академічними знаннями й навичками, включаючи ті, що є
загальними, які можуть вплинути на особистий розвиток та можуть бути
застосовані студентами у майбутній кар’єрі.
Програми розробляються у відповідності до затвердженої «Процедури з
розроблення освітніх програм» СУЯ _ П_8.1.1-2016:
• відповідно до загальних цілей програми, що відповідають інституційній
стратегії та мають визначені очікувані результати навчання;
• із залученням у цей процес студентів та інших стейкхолдерів;
• використовують зовнішню експертизу та орієнтири;
• розробляються таким чином, щоб уможливити поступовий прогрес
студентів;
• визначають очікуване навантаження студентів, у ECTS;
• містять чітко визначені можливості проходження практики, якщо це
доречно;
• підлягають офіційному процесу затвердження.
Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється
щорічно (регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм має на
меті гарантування, що надання освітніх послуг залишається на відповідному
рівні, а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для
студентів).
3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти
Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється на основі
затверджених положень http://emd.opu.ua/normativ/doc1:
• Положення про організацію та проведення поточного та модульного
контролів в ОНПУ;
• Положення про організацію та проведення комплексних контрольних
робіт в ОНПУ;
• Положення про ректорський контроль знань студентів.
4. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників
Здійснюється на базі Центру післядипломної освіти, діяльність якого
спрямована на:
• організацію і проведення підвищення кваліфікації фахівців різних
галузей промисловості та господарства за базовими, акредитованими у
Одеському національному політехнічному університеті, спеціальностями;
• організацію і проведення перепідготовки фахівців різних галузей
промисловості та господарства за базовими, акредитованими у Одеському
національному політехнічному університеті, спеціальностями;

• організацію і проведення семінарів та конференцій щодо сучасних
досягнень науки і техніки у різних галузях промисловості і господарства;
• організацію і проведення занять з наданням другої вищої освіти по
базовим, акредитованим у Одеському національному політехнічному
університеті, спеціальностями.
5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною
освітньою програмою
Організація освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи
студентів, за кожною освітньою програмою здійснюється у відповідності до
затвердженного
Положення
про
самостійну
роботу
студентів
http://emd.opu.ua/normativ/doc1.
6. Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом
Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу та підтримки
здобувачів вищої освіти в університеті відповідає ліцензійним та
акредитаційним вимогам. Оприлюднено на сайті http://opu.ua/science/df:
Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності.
Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності.
Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності.
7. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
вищої освіти та кваліфікації
Публічність інформації про діяльність університету забезпечується згідно
з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі
питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів».
Одеський національний політехнічний університет надає публічну
інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації»
http://opu.ua/about/community.
Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного
на доступ до публічної інформації.
Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими
засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в
процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків,
передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації,
визначених цим Законом. Надання публічної інформації університетом
здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації
надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом
на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи
ні, без пояснення причини подання запиту.
Про освітні програми http://opu.ua/science/df/specialnosti.
8. Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних
закладів і здобувачів вищої освіти
Система запобігання та виявлення академічного плагіату спрямована на
запобігання та виявлення таких різновидів плагіату:
– копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
– дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень)
чужої роботи у свою без належного оформлення цитування;
–
внесення
незначних
правок
у
скопійований
матеріал
(переформулювання речень, зміна порядку слів у них тощо) та без належного
оформлення цитування;
– парафраза – переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту;
сутність парафрази полягає в заміні слів (знаків), фразеологічних зворотів або
пропозицій при використанні будь-якої авторської наукової праці (збереженої
на електронних або паперових носіях, у тому числі – розміщеної в мережі
Інтернет).
В університеті є система запобігання та виявлення академічного плагіату
включає процедури та заходи з:
– створення умов, що унеможливлюють академічний плагіат;
– виявлення академічного плагіату в наукових статтях, монографіях,
дисертаціях, підручниках, навчальних виданнях, дипломних проектів та робіт;
– притягнення до відповідальності за академічний плагіат.
9. Інши процедури і заходи спрямовані на:
Процеси інтернаціоналізації Одеського національного політехнічного
університету та його участь у міжнародних програмах та проектах, що
сприятиме підвищенню рейтингу університету.

