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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1 Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» 

від 01.07.2014 № 1556-VII (в редакції від 09.08.2019, підстава – 2745-VIII) та 

ґрунтується на основних положеннях «Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015)» і 

національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. 

Вимоги». 

 

1.2 Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

(система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких 

процедур і заходів, 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 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; 

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 дотримання академічної доброчесності працівниками закладів 

вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
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2 НОРМАТИВНІ ТА ДОВІДКОВІ ПОСИЛАННЯ 

2.1 Закон України «Про вищу освіту». http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2.3 СТВ-2.0-2017 Словник термінів та визначень  

2.4 ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та 

словник термінів. 

2.5 ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги. 

2.6 Положення про організацію та проведення підсумкового, поточного та 

модульного контролів рівня навчальних досягнень студентів з дисципліни / 

Введено в дію наказом ректора від 04 червня 2018 р. № 36. 

https://opu.ua/document/2490 

2.7 Правила внутрішнього розпорядку Одеського національного політехнічного 

університету. https://opu.ua/document/2385 

2.8 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію 

наказом ректора від 03 жовтня 2019 р. № 34. https://opu.ua/document/2492 

2.9 Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення здобувачів вищої освіти в Одеському національному політехнічному 

університеті. https://opu.ua/document/2498 

2.10 Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра 

в Одеському національному політехнічному університеті. Введено в дію наказом 

ректора від 30 травня 2019 р. № 271-в. https://opu.ua/document/2291 

2.11 Положення про екзаменаційні комісії з атестації здобувачів вищої освіти в 

Одеському національному політехнічному університеті. Введено в дію наказом 

ректора від 11 квітня 2019 р. № 16. https://opu.ua/document/2489 

2.12 Положення про самостійну роботу студентів. Введено в дію наказом ректора 

від 12 січня 2017 р. № 2. https://opu.ua/document/2294 

2.13 Положення про порядок організації вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін. Введено в дію наказом ректора від 14 грудня 2017 р. № 64. 

https://opu.ua/document/2289 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://opu.ua/document/2490
https://opu.ua/document/2385
https://opu.ua/document/2492
https://opu.ua/document/2489
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2.14 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора 

від 29 грудня 2017 р. № 66. https://opu.ua/document/2334 

2.15 Антикорупційна програма Одеського національного політехнічного 

університету на 2018-2020 роки. Введено в дію наказом ректора від 31 січня 2018 

р. № 4. https://opu.ua/document/2433 

2.16 План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Одеського 

національного політехнічного університету на 2018-2020 роки. Введено в дію 

наказом ректора від 6 квітня 2018 р. № 4-а. https://opu.ua/document/2435 

2.17 Норми часу для планування і обліку обсягу навчальної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників ОНПУ. Введено в дію наказом ректора від 7 

лютого 2018 р. № 140-в. https://opu.ua/document/2375 

2.18 Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в Одеському 

національному політехнічному університеті. Введено в дію наказом ректора від 4 

червня 2018 р. № 37. https://opu.ua/document/2438 

2.19 Кодекс професійної етики та поведінки працівників Одеського національного 

політехнічного університету. Введено в дію наказом ректора від 30 серпня 2018 р. 

№ 49. https://opu.ua/document/2436 

2.20 Типове положення про кафедру навчально-наукового інституту / факультету 

Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом 

ректора від 18 грудня 2018 р. № 72. https://opu.ua/document/2335 

2.21 Положення про академічну доброчесність Одеського національного 

політехнічного університету. Введено в дію наказом ректора від 18 січня 2019 р. 

№ 1. https://opu.ua/document/2333 

2.22 Положення про проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти в 

Одеському національному політехнічному університеті. Введено в дію наказом 

ректора від 31 травня 2019 № 276-в. https://opu.ua/document/2304 

2.23 Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими 

освітніми потребами у Одеському національному політехнічному університеті. 

Введено в дію наказом ректора від 24 вересня 2019 № 32. 

https://opu.ua/document/2486 

2.24 Методичні рекомендації із розрахунку навантаження здобувачів вищої 

освіти. Протокол вченої ради від 24 вересня 2019 № 2. 

https://opu.ua/document/2537 

https://opu.ua/document/2436
https://opu.ua/document/2486
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2.25 Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів) в Одеському національному політехнічному університеті в новій 

редакції. Введено в дію наказом ректора від 24 вересня 2019 № 31. 

https://opu.ua/document/2485 

2.26 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова 

редакція). Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. 

https://opu.ua/document/2501 

2.27 Положення про заохочення працівників ОНПУ за високі досягнення в 

науковій діяльності, які підтверджені публікацією результатів у періодичних 

наукових виданнях, що включені до міжнародної наукометричної бази SCOPUS. 

Введено в дію наказом ректора від 10 жовтня 2019 № 38. 

https://opu.ua/document/2499 

2.28 Процедура Соціальна підтримка здобувачів вищої освіти та працівників. 

Введено в дію наказом ректора від 11 жовтня 2019 № 39. 

https://opu.ua/document/2539  

2.29 Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та 

аналізу освітньої діяльності. Введено в дію наказом ректора від 11 жовтня 2019 

№ 40. https://opu.ua/document/2536 

2.30 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькуванню) в ОНПУ зі зразком заяви про випадки булінгу 

(цькування) та форм Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) та 

Журналу реєстрації рішень комісії. Введено в дію наказом ректора від 30 жовтня 

2019 № 49 https://opu.ua/document/2536. (Наказ від 30 жовтня 2019 № 508-в. Про 

створення групи соціально-психологічної підтримки здобувачів освітнього 

процесу. https://opu.ua/document/2541; Наказ від 30 жовтня 2019 № 509-в. Про 

створення групи психологічно-педагогічного супроводу інклюзивного навчання. 

https://opu.ua/document/2542) 

2.31 Положення про центр із забезпечення якості вищої освіти. Введено в дію 

наказом ректора від 7 грудня 2016. https://opu.ua/document/2494 

2.32 Положення про раду з якості. Введено в дію наказом ректора від 29 грудня 

2017 № 71. 

https://drive.google.com/file/d/1X4dm1ByEnak0tvcaugbN2bw7nYG62RsO/view 

 

https://opu.ua/document/2485
https://opu.ua/document/2539
https://opu.ua/document/2536
https://opu.ua/document/2536
https://opu.ua/document/2541
https://opu.ua/document/2542
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3 ОПИС СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

 

3.1 Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти 

У відповідності до політики у сфері якості – головним і стратегічним напрямком 

діяльності колективу Одеського національного політехнічного університету 

(ОНПУ) є задоволення діючих і очікуваних вимог замовників до випускників, які 

відповідають міжнародним стандартам, шляхом надання комплексу якісних 

освітніх послуг. Досягнення, підтримання високої якості освітніх послуг і 

максимальне врахування запитів замовників при підготовці випускників на рівні 

національних та світових освітніх стандартів навчання, забезпечується 

цілеспрямованою ефективною роботою кожного викладача і співробітника на всіх 

етапах освітнього процесу.  

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти ОНПУ (далі Система) заснована на принципах, описаних в 

ДСТУ ISO 9000:2015: 1) орієнтація на замовника; 2) лідерство; 3) задіяність 

персоналу; 4) процесний підхід; 5) поліпшення; 6) прийняття рішень на основі 

фактів; 7) керування взаємовідносинами.  

Систему розроблено у відповідності до принципів Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG 2015) і національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління 

якістю. Вимоги». 

 

3.2 Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм 

Освітні програми знаходяться у центрі місії Одеського національного 

політехнічного університету, пов’язаної з викладанням та навчанням 

https://opu.ua/about/mission-vision-goal, https://opu.ua/about/set_up_documents. Вони 

забезпечують здобувачів вищої освіти академічними знаннями, уміннями й 

навичками, включаючи ті, що є загальними, які можуть вплинути на особистий 

розвиток та можуть бути застосовані здобувачами вищої освіти (студентами, 

аспірантами) у майбутній кар’єрі. 

Освітні програми розробляються у відповідності до затвердженої 

«Процедури з розроблення освітніх програм» ДП 02-8.1,8.3-2017 Версія 03 

https://opu.ua/document/2334: 

• відповідно до загальних цілей програми, що відповідають інституційній 

стратегії та мають визначені очікувані результати навчання; 

• із залученням у цей процес здобувачів вищої освіти, працедавців та інших 

стейкхолдерів; 

• використовують зовнішню експертизу та орієнтири; 

• розробляються таким чином, щоб уможливити поступовий прогрес 

здобувачів вищої освіти; 

https://opu.ua/about/mission-vision-goal
https://opu.ua/about/set_up_documents
https://opu.ua/document/2334
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• визначають очікуване навантаження здобувачів вищої освіти, у кредитах 

ЄКТС https://opu.ua/document/2537; 

• містять чітко визначені можливості проходження практики, якщо це 

доречно; 

• містить інформацію щодо мови викладання – державна;  

• підлягають офіційному процесу затвердження. 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється 

щорічно для здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнями та раз у два або три роки для здобувачів вищої освіти за 

третім (освітньо-науковим) рівнем. 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 

освітнє середовище для здобувачів вищої освіти.  

 

3.3 Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти 
Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється на основі затверджених 

положень та процедур:  

• Положення про організацію та проведення підсумкового, поточного та 

модульного контролів рівня навчальних досягнень студентів з дисципліни 

https://opu.ua/document/2490;  

• Процедура організації моніторингу оцінювання здобувачів вищої освіти та 

аналізу освітньої діяльності https://opu.ua/document/2536; 

• Положення про ректорський контроль знань студентів; 

• Положення про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та 

магістра в Одеському національному політехнічному університеті. 

https://opu.ua/document/2291; 

• Положення про екзаменаційні комісії з атестації здобувачів вищої освіти в 

Одеському національному політехнічному університеті. 

https://opu.ua/document/2489. 

 

3.4 Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників 

На базі навчально-консультаційного центру з підприємницької та інноваційної 

діяльності «Політех-консалт» http://knc.od.ua/ здійснюється організація семінарів 

для удосконалення викладацької діяльності з поглиблення професійних знань 

української мови. 

На базі навчально-консультаційного центру педагогічної майстерності 

http://www.pedagogic-master.com.ua/ здійснюється організація семінарів з 

підвищення педагогічної кваліфікації науково-педагогічних кадрів щодо 

організації умов для становлення, розвитку і саморозвитку педагогічної 

https://opu.ua/document/2490
https://opu.ua/document/2536
https://opu.ua/document/2489
http://www.pedagogic-master.com.ua/
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майстерності фахівців, реалізації їх інтелектуального потенціалу у сфері наукової 

та освітньої діяльності. 

Підвищення кваліфікації здійснюється також на базі Центру післядипломної 

освіти https://opu.ua/education/postgraduate, 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 (друга вища освіта) 

різних галузей промисловості та господарства за базовими, акредитованими у 

Одеському національному політехнічному університеті спеціальностями та 

освітніми програмами; 

• організацію і проведення семінарів та курсів щодо сучасних досягнень 

науки і техніки у різних галузях промисловості і господарства. 

 

3.5 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 затверджених 

положень https://opu.ua/document/2492,  https://opu.ua/document/2294. 

Інформаційно-методичне забезпечення окремих освітніх компонент (картка 

дисципліни, розширений план лекцій, план практичних занять, план лабораторних 

занять, план семінарських занять, завдання до самостійної роботи тощо) за 

освітніми програмами відповідних спеціальностей розміщено на сайті www.opu.ua 

в розділі: освіта / каталог освітніх програм/ підготовка бакалаврів, магістрів, 

докторів філософії, докторів наук/ номер спеціальності. 

https://opu.ua/education/programs 

З метою покращення рівня мовної компетентності для здобувачів вищої 

освіти (вимушених переселенців з тимчасово окупованої території України) є 

можливість проходження постійно діючого дистанційного курсу «Ділова 

українська мова в освітньому процесі» на безкоштовній основі. 

З метою забезпечення на належному рівні умов освітнього середовища в 

структурі університету функціонують  підрозділи культури, спорту і охорони 

здоров'я, відділ зв'язків з громадськістю та пресою: прес-центр; редакція газети 

«Одеський політехнік»; молодіжний інноваційний центр "Полін"; музей історії та 

науково-технічних досягнень ОНПУ; науково-технічна бібліотека; наукові 

підрозділи; студмістечко; палац культури студентів; санаторій-профілакторій; 

спортивно-оздоровчий центр "Старк"; студентський оздоровчо-спортивний табір 

"Чайка".  

 

 

https://opu.ua/education/postgraduate
https://opu.ua/document/2492
http://www.opu.ua/
https://opu.ua/education/programs
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3.6 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 відомості про кількісні та якісні показники матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності, відомості про навчально-методичне 

забезпечення освітньої діяльності, відомості про інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності https://opu.ua/about/reports, 

https://opu.ua/about/set_up_documents. 

 

3.7 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». 

ОНПУ 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. 

Відповідно до вищезазначеного, з метою спрощення процедури оформлення 

письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення 

відповідних форм запитів на інформацію https://opu.ua/about/community: 

 від фізичної особи; 

 від юридичної особи; 

 від об’єднань громадян; 

 форма для подання інформаційного запиту у електронному вигляді. 

Електронна адреса для направлення запитів: opu@opu.ua. 

http://opu.ua/upload/files/onpu_vid1.pdf
http://opu.ua/upload/files/onpu_vid1.pdf
http://opu.ua/upload/files/onpu_vid2.pdf
http://opu.ua/upload/files/onpu_vid2.pdf
http://opu.ua/upload/files/onpu_vid4.pdf
http://opu.ua/upload/files/onpu_vid4.pdf
https://opu.ua/about/reports
http://opu.ua/about/community
https://opu.ua/about/community
https://drive.google.com/open?id=1i72g7w0msqTWerB5iHECIFoRsPkNy2N4
https://drive.google.com/open?id=1uyvV9PBlMXM717IrdZ2rb_NKxSCuE2hl
https://drive.google.com/open?id=1j5pckztQplqgzSNivNS-KoaRBkQ1myy9
https://drive.google.com/open?id=1H7BykhJ0Lg-BKhzcUDaTn4uvPtx_Tobc
mailto:%20opu@opu.ua
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Забезпечення інформації про рівні та ступені вищої освіти: 

https://opu.ua/education/levels. 

Забезпечення інформації про освітні програми: 

https://opu.ua/education/programs. 

 

3.8 Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і 

здобувачів вищої освіти 

Діяльність співробітників та здобувачів вищої освіти у ОНПУ відбувається 

у відповідності до етичних норм та правил поведінки встановлених у положенні 

про академічну доброчесність https://opu.ua/document/2333 та кодексі професійної 

етики та поведінки працівників https://opu.ua/document/2436. 

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, 

підручниках, навчальних виданнях, кваліфікаційних роботах; 

– притягнення до відповідальності за академічний плагіат. 

ОНПУ використовує в якості ІТ-інструменту, який призначений для 

перевірки справжності текстових документів через мережу «Інтернет» - систему 

Strikeplagiarism.com.  

 

3.9 Інші процедури і заходи спрямовані на: 

Процеси інтернаціоналізації, інноваційного розвитку ОНПУ та його участь у 

міжнародних програмах та проектах, що сприятиме підвищенню рейтингу 

університету відбувається у відповідності до затвердженої концепції: 

https://opu.ua/about/set_up_documents. 

https://opu.ua/education/programs
https://opu.ua/document/2333
https://opu.ua/document/2436
https://opu.ua/document/2436
https://opu.ua/about/set_up_documents
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