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А

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про Центр забезпечення якості вищої освіти та 
внутрішнього аудиту Криворізького національного університету (далі -  
Положення) розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 
1 липня 2014 року №1556-УП, постанови Кабінету Міністрів України від 
28.09.2011 №1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та 
бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади» та ґрунтується на принципах, 
викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із 
забезпечення якості вищої освіти й національному стандарті України 
«Системи управління якістю. Вимоги», ДЄТУ 180 9001:2009.

Забезпечення якості освітньої діяльності та внутрішнього аудиту в 
університеті є дотичним до всіх процедур, які здійснює Криворізький 
національний університет (далі -  Університет) по удосконаленню якості 
навчального середовища, у якому якість освітніх програм, якість навчання та 
викладання, якість результатів і кваліфікацій, навчальні можливості й 
ресурсне забезпечення відповідають затвердженим стандартам, а також 
вимогам інших органів, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості.

2. Метою діяльності Центру забезпечення якості вищої освіти та 
внутрішнього аудиту Криворізького національного університету (далі -  
Центр) є :

дієвість системи забезпечення якості освітньої діяльності, 

ефективної діяльності університету із захисту його майнових та фінансових 

інтересів, що вибудовується на принципах:

- відповідності європейським і національним стандартам якості вищої 
освіти;

- системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях 
освітнього процесу;

- об’єктивності та незалежності висновків та рекомендацій щодо 
функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти та її 
вдосконалення;

- здійснення контролю, моніторингу якості;
- залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до 

процесу забезпечення якості;
- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.



II. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ВНУТРІШНЬОГО 
АУДИТУ

Забезпечення якості вищої освіти та внутрішнього аудиту в 
Університеті передбачає здійснення Центром основних завдань і функцій, а 
саме;

1. Основними завданнями Центру є:

1.1. Організація удосконалення якості професійної підготовки: моніторинг 
періодичного перегляду освітніх програм.

1.2. Аналіз ефективності процедур оцінювання поточних, проміжних і 
завершальних результатів навчання з добувачів вищої освіти.

1.3. Моніторинг якості кадрового складу.

1.4. Контроль рівня організації освітнього процесу.

1.5. Детектування напрямків ресурсного забезпечення освітнього процесу.

1.6. Удосконалення системи бухгалтерського та податкового обліку, 
поліпшення фінансового стану університету.

- і

1.7. Забезпечення ефективної діяльності університету із захисту його 
законних майнових інтересів.

1.8. Забезпечення публічності інформації.

2. Для виконання своїх завдань Центр реалізує такі функції:

2.1. З питань удосконалення якості професійної підготовки: 
моніторинг і організація періодичного перегляду освітніх програм

Організація процесів актуалізації:

2.1.1. освітніх (освітньо-професійних, освітньо-фахових) програм (далі - 
освітніх програм) з урахуванням погляду фахівців, роботодавців та інших 
зацікавлених організацій.



2.1.2. фахових компетентностей, які мають бути досягнуті освітньою 
програмою та є необхідними для визначення професійної кваліфікації.

2.1.3. кінцевих результатів навчання (що студент повинен знати, уміти та 
бути здатним продемонструвати після завершення навчання) за освітньою 
програмою.

2.1.4. критеріїв, за якими оцінюються досягнення студентами цілей освітньої 
програми, та рівня їх досягнень.

Забезпечення дотримання:

2.1.5. процедур відповідності освітніх програм стандартам вищої освіти.

2.1.6. формальних процедур розроблення та затвердження освітніх програм.

2.1.7. коректності побудови освітніх програм -  переліку дисциплін і їх 
змісту.

2.1.8. особливостей вимог освітніх програм до різних форм навчання (денної, 
заочної).

2.1.9. необхідної періодичності перегляду освітніх програм.

2.2. З аналізу ефективності процедур оцінювання поточних, проміжних і 
завершальних результатів навчання здобувачів вищої освіти

Організація корекцій процедур оцінювання з огляду на їх здатність:
2.2.1. визначати, якою мірою досягнуто заплановані навчальні результати.

2.2.2. мати чіткі й оприлюднені критерії виставлення оцінок.

2.2.3. підлягати можливості аналізу навчальних досягнень студентів і 
визначення його відповідності нормативним вимогам (аналіз вхідного, 
поточного, модульного, підсумкового контролю, атестації здобувачів вищої 
освіти, загальний аналіз результатів ректорського контролю, контролю рівня 
залишкових знань).

2.2.4. інтерактивно взаємодіяти з фахівцями, які розуміють роль оцінювання 
в набутті студентами знань та умінь, пов’язаних з майбутньою кваліфікацією.

2.2.5. формувати чіткі правила, які регулюють випадки відсутності студента 
через хворобу та інші поважні обставини.



2.2.6. не залежати від суджень лише одного екзаменатора (якщо можливо).

2.3. Із моніторингу якості кадрового складу

2.3.1. Удосконалення відбору та призначення на посаду науково- 
педагогічних працівників.

2.3.2. Оцінка якості проведення усіх видів навчальних занять.

2.3.3. Звітування науково-педагогічного працівника про досягнення.

2.3.4. Оприлюднення критеріїв, правил і процедур оцінювання діяльності 
науково-педагогічних та педагогічних працівників.

2.3.5. Забезпечення вдосконалення, професійної підготовки науково- 
педагогічного працівника.

2.3.6. Усунення з посад тих викладачів, які демонструють свою 
професійну нездатність.

2.4. З контролю рівня організації освітнього процесу

Участь у:
2.4.1. виявленні відповідность вимог встановленим нормативам щодо 

якісної організації освітньої діяльності.

2.4.2. вивченні та аналізі роботи факультетів, кафедр з організації та 
проведення контролю знань студентів, організації й проведення заліково- 
екзаменаційних сесій.

2.4.3. виконанні наказів та розпоряджень ректора щодо організації 
навчально-методичної роботи на факультетах, кафедрах.

2.4.4. дотриманні принципів забезпечення викладання навчальних 
дисциплін профільними кафедрами.

2.4.5. встановленні зворотного зв’язку з учасниками навчального процесу 
(опитування здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу, 
співробітників).

2.4.6. підготовці до процедур зовнішнього забезпечення якості вищої освіти 
(ліцензування спеціальностей та акредитація освітніх програм).



2.4.7. встановленні зворотних зв’язків з випускниками університету та 
роботодавцями.

2.5. З детектування напрямків ресурсного забезпечення освітнього 
процесу

Аналіз стану та формулювання напрямків:

матеріально-технічного забезпечення, що відповідає ліцензійним та 
акредитаційним вимогам, а саме:

2.5.1. моніторинг параметрів освітнього процесу та позааудиторної 
діяльності студентів у навчальних корпусах, науково-бібліотечному 
середовищі, фізкультурно-оздоровчому комплексі.

2.5.2. умов забезпечення іногородніх та іноземних студентів можливістю 
проживання в гуртожитках із наявністю окремих обладнаних кімнат для 
навчання та відпочинку.

2.5.3. системи покриття навчальних корпусів та гуртожитків системою WiFi 
та напрямків її розвитку

навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності, яке представлено 
наявністю у  вільному доступі, а саме:

2.5.5. документів, визначених нормативно-правовими актами з питань вищої 
освіти.

2.5.6. електронного каталогу наукових, навчальних та навчально-методичних 
публікацій.

2.5.7. електронних версій навчально-методичної літератури та наукових 
досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників і студентів 
університету, які включають фонди й зібрання: автореферати дисертацій, 
звіти з наукових досліджень, методичні матеріали, монографії, навчальні 
видання, статті, наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів, матеріали 
конференцій тощо (електронний архів).

2.5.8. наявність у читальних залах комп’ютерів, за допомогою яких читачі



користуються ресурсами бібліотеки та мають можливість працювати в 
мережі Інтернет; можливості отримання в бібліотеці інформаційно- 
консультативних послуг щодо користування електронними ресурсами.

2.6. З удосконалення системи бухгалтерського та податкового 
обліку, поліпшення фінансового стану університету

2.6.1. Оцінка ефективності й виконання бюджетних програм та результатів їх 
виконання.

2.6.2. Аналіз достовірності фінансової й бюджетної звітності.

2.6.3. Планування, організація та проведення внутрішніх аудитів, 
документування їх результатів, моніторинг урахування рекомендацій.

2.6.4. Здійснення внутрішніх аудитів якості діяльності структурних 
підрозділів, що організують і супроводжують освітній процес.

2.6.5. Проведення позапланових внутрішніх аудитів (за рішенням ректора).

2.6.6. Надання ректорові аудиторських звітів і рекомендацій для прийняття 
ним відповідних управлінських рішень.

2.7. З питань щодо забезпечення ефективної діяльності університету із 
захисту його законних майнових інтересів

2.7.1. Аналіз наказів та інших документів, пов’язаних з використанням 
бюджетних коштів для забезпечення їх цільового та ефективного 
використання (за дорученням ректора).

2.7.2. Взаємодія з іншими структурними підрозділами університету, 
державними органами, підприємствами, установами та організаціями з 
питань проведення внутрішнього аудиту.

2.8. З питань забезпечення публічності інформації:

2.8.1. Функціонування та постійне вдосконалення інформаційної системи 
управління освітнім процесом.



2.8.2. Контроль розміщення та оновлення на офіційному сайті університету 
та на сайтах структурних підрозділів інформації, яка підлягає обов’язковому 
оприлюдненню.

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

2.8.4. Моніторинг іміджу університету в освітньому просторі.

2.9. З питань реалізації єдиної державної політики у сфері 
запобігання й протидії корупції

2.9.1. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 
запобігання корупції.

2.9.2. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 
вимог антикорупційного законодавства.

2.9.3. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 
виявлення й протидії корупції.

2.9.4. Перевірка своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати 
й зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на 
наявність . конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та 
арифметичного контролю.

2.9.5. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів.

III. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

1. Центр підпорядковується безпосередньо ректору Університету.

2. Виконавчу діяльність Центру в межах повноважень та посадових 
обов’язків організовує його керівник, який призначається наказом ректора. 
Керівник Центру організовує роботу відповідно до посадових обов'язків 
керівників та співробітників, затверджених планом роботи (піврічним, 
щорічним).
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3. Штатний розпис Центру затверджує ректор за пропозицією керівника та є 
складовою частиною загального штатного розпису Університету. Обов'язки 
працівників Центру регламентуються посадовими інструкціями, які 
розробляє начальник відділу кадрів спільно з керівником Центру, 
коригуються в разі зміни функцій, затверджуються та вводяться в дію 
наказом ректора університету.

4. Працівники Центру мають право на:

4.1. повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз 
даних, які стосуються їх завдань, включаючи інформацію з обмеженим 
доступом, що надається в установленому законом порядку.

4.2. проведення анкетування, опитування та інтерв’ювання працівників та 
студентів університету, підготовку запитів до юридичних осіб з метою 
отримання необхідної інформації.

З.Працівники Центру зобов’язані:

5.1. дотримуватися вимог нормативно-правових актів з відповідних питань.

5.2. не розголошувати інформацію, яка стала їм відома під час виконання 
покладених на Центр завдань, крім в̂ипадків, передбачених законодавством.

5.3. невідкладно інформувати ректора про ознаки шахрайства, корупційних 
діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, 
зловживання службовим становищем та інші порушення з наданням 
рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів.

6. Центр реорганізується й ліквідується наказом ректора університету.

7. Дане Положення набуває чинності з дня його затвердження наказом 
ректора.


