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1 Загальні положення 

 

1.1 Центр із забезпечення якості вищої освіти (ЦЗЯВО) є структурним 

підрозділом Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ), 

який безпосередньо підпорядковується ректору ОНПУ. 

1.2 Це Положення розроблено на підставі Конституції України, Законів 

України «Про вищу освіту», «Про наукову й науково-технічну діяльність», 

наказів Міністерства освіти і науки України, статуту ОНПУ та інших 

нормативних актів України. 

1.3 ЦЗЯВО, за дорученням ректора ОНПУ, співпрацює з органами 

виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм 

власності, діяльність яких може сприяти підвищенню якості освіти в ОНПУ. 

1.4 Керівництво ЦЗЯВО забезпечується начальником ЦЗЯВО. Начальник 

ЦЗЯВО призначається на посаду і звільняється з посади наказом ректора ОНПУ. 

На час відсутності начальника ЦЗЯВО його функції виконує його заступник. 

1.5 На посаду начальника ЦЗЯВО призначається фахівець, який має вищу 

освіту, досвід керування процесами акредитації та ліцензування вищих 

навчальних закладів не менше п’яти років та є фахівцем з управління якістю 

надання освітніх послуг. 

1.6 Структура і штат ЦЗЯВО  затверджуються ректором ОНПУ. 

1.7 Структурно ЦЗЯВО складається з двох секторів: 

- ліцензування, акредитації та змісту освіти; 

- якості процесів та стратегічного розвитку. 

Сектори очолюють начальники відповідних секторів. Начальники секторів 

адміністративно підпорядковуються начальнику ЦЗЯВО. 

1.8 ЦЗЯВО комплектується фахівцями, які мають вищу освіту (начальники 

секторів, провідні фахівці та фахівці з якості). 

1.9 Співробітники ЦЗЯВО призначаються та звільняються з роботи 

ректором Університету за поданням начальника ЦЗЯВО. 

1.10 Посадові обов'язки співробітників ЦЗЯВО визначаються посадовими 

інструкціями, які розробляє начальник ЦЗЯВО і представляє їх на затвердження 

ректору після погодження з відділом кадрів і юридичним відділом.  

1.11 Робота ЦЗЯВО здійснюється відповідно до плану, який складається на 

навчальний рік з урахуванням завдань діяльності. 

1.12 План роботи ЦЗЯВО будується на основі стратегії і плану роботи 

ОНПУ. 

1.13 Начальник ЦЗЯВО представляє ректору на затвердження: проекти 

організаційно-розпорядчої та внутрішньої нормативної документації, плани і 

звіти. 

 

2 Основні завдання та функції 

2.1 Метою створення ЦЗЯВО є забезпечення реалізації стратегічних цілей 

розвитку ОНПУ, розробка і здійснення політики ОНПУ в сфері якості освітніх 

послуг. 
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2.2 На ЦЗЯВО покладається виконання наступних завдань згідно до вимог 

Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову й науково-технічну 

діяльність», наказів Міністерства освіти і науки України, та завдань 

передбачених стандартами і рекомендаціями ENQA (ESG 2015) та 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. 

2.2.1 ЦЗЯВО шляхом виконання функцій у відповідності до Положення 

розробляє, впроваджує та підтримує систему забезпечення умов для 

проходження ліцензування та акредитації університету та акредитації 

спеціальностей в підрозділах університету; розробляє внутрішні нормативні 

документи щодо загальних процесів системи із забезпечення якості освіти в 

ОНПУ. 

2.3 На сектор якості процесів та стратегічного розвитку покладається 

виконання наступних завдань, передбачених стандартами ENQA та ISO 9001. 

2.3.1 Забезпечення процесу розробки, впровадження та підтримки в 

робочому стані документів із забезпечення процесів у відповідності до 

ландшафту процесів ОНПУ. 

2.3.2 Визначення стратегії діяльності ОНПУ у складовій забезпечення 

якості на основі аналізу зовнішніх вимог до забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності. 

2.3.3 Визначення ключових процесів із позицій стратегічних цілей та 

планів. 

2.3.4 Участь у розробці, вдосконаленні і реалізації місії, стратегії розвитку 

і політики ОНПУ в сфері забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності. 

2.3.5 Підготовка та надання вищому керівництву університету звітів про 

функціонування системи управління якістю освітнього процесу для проведення 

аналізу керівництвом та прийняття рішень щодо необхідності його поліпшення. 

2.3.6 Підвищення рівня інформованості і компетентності персоналу 

ОНПУ про стан розвитку провідних світових систем вищої освіти, формування 

інформаційно-аналітичних матеріалів та проведення заходів по їх 

розповсюдженню. 

2.3.7 Підготовка матеріалів до розгляду звітних та проблемних питань на 

засіданнях ректорату. 

2.3.8 Розробка пропозицій щодо розвитку комунікацій, участь у науково-

методичних і практичних конференціях з проблем забезпечення якості вищої 

освіти та освітньої діяльності. 

2.4 На сектор ліцензування, акредитації та змісту освіти покладається 

виконання наступних завдань: 

2.4.1 Забезпечення виконання наказів і розпоряджень Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти з питань ліцензування, акредитації та змісту 

освіти. 

2.4.2 Координація співпраці зі структурними підрозділами ОНПУ з питань 



ліцензування, акредитації та змісту освіти.  

2.4.3 Здійснення супроводу ліцензійних та акредитаційних справ ОНПУ до 

Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти.  

2.4.4 Здійснення методичного супроводу створення документів щодо 

ліцензування, та змісту освіти і надання інформаційно-консультативної та 

практичної допомоги в підготовці матеріалів ліцензійних й акредитаційних 

справ. 

2.4.5 Визначення вимог і складання плану дій з метою проходження 

європейської акредитації за потреби та згідно з рішенням керівництва ОНПУ. 

2.5 Для вирішення покладених завдань ЦЗЯВО виконує такі функції: 

2.5.1 Розробляє принципи побудови документів з нормативно-

методичного супроводу внутрішньої системи забезпечення якості. Веде реєстр, 

аналіз, систематизацію документів з нормативно-методичного забезпечення. 

2.5.2  Готує програми, складає плани, організовує та очолює проведення 

внутрішніх аудитів. 

2.5.3 Готує вищому керівництву університету звіти про функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості та необхідності її поліпшення для 

прийняття керівництвом рішень щодо поліпшення. 

2.5.4 Проводить навчання відповідальних з якості підрозділів університету 

(інститутів / факультетів) з порядку розробки документів з нормативно-

методичного забезпечення, записів якості та порядку проведення внутрішнього 

аудиту. 

2.5.5  Ведення листування зі сторонніми організаціями щодо питань 

системи внутрішнього забезпечення якості. 

2.6.6 Приймає участь у розробці та здійснює погодження планів 

проведення корегувальних дій. 

2.6.7 Проводить контроль за виконанням рекомендацій, розпоряджень і 

наказів Міністерства освіти та науки України.  

 

3 Права працівників ЦЗЯВО 

ЦЗЯВО ОНПУ створюється, реорганізується і ліквідується наказом 

ректора ОНПУ. 

3.1 Начальник ЦЗЯВО має право:  

3.1.1 Розподіляти завдання між працівниками ЦЗЯВО; давати 

розпорядження та вказівки, обов'язкові для всіх працівників ЦЗЯВО; вимагати 

від працівників ЦЗЯВО своєчасного та якісного виконання своїх службових 

обов'язків та завдань, передбачених планами роботи ЦЗЯВО. 

3.1.2 Пропонувати осіб щодо прийняття на посади, звільнення з посад 

працівників ЦЗЯВО, їх заохочення та узгоджує це питання з ректором. 

Здійснювати представництво від імені ОНПУ в інших організаціях з 

питань, які належать до його компетенції, вести з ними перемови й листування. 

Контролювати організацію моніторингу якості надання освітніх послуг. 

Контролювати виконання вказівок з питань, що належать до компетенції 



ЦЗЯВО, які є обов'язковими для керівників та працівників усіх структурних 

підрозділів ОНПУ, та можуть бути скасовані тільки ректором. 

3.1.3 Проводити засідання Ради з якості. 

3.1.4 Приймати участь в засіданнях ректорату, Вченої та Методичної рад 

ОНПУ, Рад факультетів, кафедр і факультетських навчально-методичних 

комісій. 

3.1.5 Брати участь в обговоренні питань, пов'язаних з діяльністю ЦЗЯВО 

виносити на розгляд керівництва Університету питання, пов'язані з організацією 

і вдосконаленням внутрішньої системи із забезпечення якості.  

3.1.6 Скликати в установленому порядку наради, а також брати участь у 

заходах, що мають відношення до діяльності ЦЗЯВО. 

3.2 Працівники ЦЗЯВО мають право:  

3.2.1 Проводити моніторинг якості освітньої діяльності в структурних 

підрозділах і доводити підсумки перевірки до керівників структурних 

підрозділів для прийняття відповідних рішень.  

3.2.2 Отримувати від учасників освітнього процесу в ОНПУ інформацію з 

питань, що входять до компетенції ЦЗЯВО і необхідні для вирішення 

поставлених завдань. 

3.2.3 Самостійно приймати рішення при виборі шляхів виконання 

поставлених завдань. 

3.2.4 За погодженням з керівництвом ОНПУ залучати в установленому 

порядку спеціалістів наукових підрозділів ОНПУ, фахівців інших навчальних 

закладів для вирішення комплексних проблем та проведення досліджень з 

питань діяльності ОНПУ в сфері забезпечення якості.  

3.2.5 Брати участь у планових та позапланових перевірках структурних 

підрозділів ОНПУ за погодженням з ректором та проректорами ОНПУ.  

3.2.6 Повідомляти керівництву ОНПУ про всі виявлені невідповідності в 

діяльності структурних підрозділів, вносити пропозиції щодо їх усунення та 

вдосконалення діяльності ЦЗЯВО та ОНПУ. 

3.2.7 На обладнані робочі місця, а також на технічне, програмне, 

інформаційне, правове, нормативне та інше забезпечення, яке необхідне для 

виконання службових обов'язків. 

3.2.8 Брати участь в нарадах, семінарах, конференціях та інших навчально-

методичних заходах з питань діяльності ЦЗЯВО з метою підвищення 

кваліфікації працівників.  

3.2.9 Користуватися в порядку, встановленому ОНПУ, послугами 

бібліотек, інформаційними фондами, а також послугами соціально-побутових, та 

інших структурних підрозділів ОНПУ. 

 

4 Обов’язки і відповідальність працівників ЦЗЯВО 
Обов'язки і відповідальність співробітників ЦЗЯВО випливають із 

сукупності цілей, завдань і функцій, покладених на ЦЗЯВО:  

4.1 Начальник ЦЗЯВО відповідає за:  

- своєчасне і якісне виконання завдань покладених на ЦЗЯВО;  



- виконання наказів ректора ОНПУ і рішень Вченої ради ОНПУ. 

4.2 Працівники ЦЗЯВО несуть відповідальність за:  

4.2.1 Дотримання вимог діючих правових та нормативних документів. 

4.2.2 Ведення та зберігання документації згідно переліку, закріпленого за 

ЦЗЯВО, своєчасне оформлення звітів. 

4.2.3 Забезпечення якості документів з нормативно-методичного 

супроводу внутрішньої системи забезпечення якості. 

4.2.4 Забезпечення конфіденційності інформації що була отримана під час 

проведення внутрішніх аудитів. 

4.2.5 Виконання інших вимог, що визначені ректором ОНПУ. 

4.3 Контроль за діяльністю ЦЗЯВО здійснює ректор. 

 

5 Затвердження та заміна цього положення  

5.1 Положення затверджується і вводиться в дію наказом ректора.  

5.2 Заміна або доповнення цього Положення приймається і вводиться в 

дію наказом ректора ОНПУ.  
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