


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у Миколаївському коледжі культури і мистецтв (далі − Положення) розроблено 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-18, 

Редакція від 09.08.2016, (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти). 

1.2. Положення ґрунтується на основних засадах: 

 Указу Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 р. № 344/2013; 

Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»); 

Постанови КМУ від 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 

акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 

закладах та вищих професійних училищах» (Редакція від 06.09.2016);  

Наказу МОН України 24.12.2003  № 847 (Ліцензійні умови надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти); 

Наказу Міністерства освіти і науки України від 13.06.2012 № 689 «Про 

затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та 

вищого навчального закладу»;  

Статуту Миколаївського коледжу культури і мистецтв, Положень Коледжу. 

1.3.Основні терміни Положення та їх визначення:  

1) автономія вищого навчального закладу – самостійність, незалежність і 

відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку 

академічних свобод, організації освітнього процесу, внутрішнього управління, 

економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, 

встановлених законодавством; 

2) академічна мобільність - можливість учасників освітнього процесу навчатися, 

викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому 

навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами;  

3) академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього 

процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, інноваційної 

діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань 

та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів з 

урахуванням обмежень, встановлених законом;  

4) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет:  

– відповідності стандарту вищої освіти;  

– спроможності виконати вимоги стандарту;  

– досягнення заявлених у програмі результатів навчання;  

5) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 

навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях 

вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої 

освіти;  

6) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) - система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі 

вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх 



компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система 

ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у 

кредитах ЄКТС;  

7) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі 

на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;  

8) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, 

коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується 

відповідним документом про вищу освіту; 

9) компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та 

подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти;  

10) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - 

кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача 

вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів 

навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить (30) годин. Навантаження одного 

навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 54 (60) кредитів 

ЄКТС;  

11) ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти 

відповідно до стандартів освітньої діяльності;  

12) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним 

закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-

наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти;  

13) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка;  

14) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої 

освіти;  

15) якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття 

особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.  

1.4. Систему внутрішнього забезпечення якості освіти розроблено згідно з 

принципами:  

– відповідності європейським та національним стандартам якості вищої 

освіти; 

– автономії МККМ, який несе відповідальність за забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти; 

– динамічності реагування на розмаїтість систем вищої освіти, програм і 

студентів; 

–  системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях 

освітнього процесу; 

– процесного підходу до управління; 

– здійснення моніторингу якості; 



– постійного розвитоку культури якості; 

– залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу 

забезпечення якості, з метою врахування потреб та очікування усіх залучених сторін та 

суспільства; 

– відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості. 

1.5. Система внутрішнього забезпечення якості передбачає: 

– удосконалення планування освітньої діяльності; 

– підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти; 

– посилення кадрового потенціалу коледжу; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу 

та підтримки здобувачів вищої освіти; 

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління 

освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про освітній процес коледжу; 

– створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

здобувачів вищої освіти. 

- контроль за:    навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; 

  матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності; 

  якістю проведення навчальних занять; 

  якістю знань студентів; 

1.6. Система зовнішнього забезпечення якості включає:  

- стандарти вищої освіти;  

- ліцензування рівнів вищої освіти;  

- акредитацію рівнів вищої освіти;  

- систему менеджменту якості;  

- відповідність навчальних планів і програм підготовки фахівців вимогам 

Європейського та світового освітнього простору;  

- співпрацю з роботодавцями щодо контролю за якістю підготовки фахівців;  

- державну атестацію випускників у державній атестаційній комісії;  

- імідж МККМ та рейтингову оцінку його діяльності.  
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2. ПЛАНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЗРОБКА, 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ І ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД 

ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

2.1. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу в 

МККМ». 

Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-кваліфікаційна) має 

відповідати вимогам стандарту вищої освіти. Стандарти вищої освіти для кожного 

рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності розробляє і затверджує Міністерство 

освіти і науки України за погодженням із Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти. 

2.2. Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання 

якості змісту та результатів освітньої діяльності. 

2.3. За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів вищої 

освіти МККМ розробляє тимчасові стандарти вищої освіти коледжу, які 

затверджуються рішенням Педагогічної ради МККМ та вводяться в дію наказом 

директора. 

2.4. Освітня програма для певної спеціальності розробляється робочою групою, 

до складу якої входять керівники ЦК, провідні фахівці з цієї спеціальності, 

представники роботодавців та студентського самоврядування. Освітня програма 

Система  внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 



затверджується рішенням Педагогічної ради МККМ і вводиться в дію наказом 

директора. 

2.5. На підставі освітньої програми навчальний відділ МККМ розробляє 

навчальний план для відповідної спеціальності. Навчальний план є нормативним 

документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього 

процесу. Навчальний план затверджується рішенням Педагогічної ради МККМ і 

вводиться в дію наказом по коледжу. Підпис директора скріплюється печаткою 

коледжу. 

2.6. Робочі навчальні плани складаються окремо для кожної спеціальності та за 

кожною формою навчання й розробляються робочими групами випускових ЦК із 

залученням представників інших ЦК. Персональний склад груп визначається 

заступником директора з навчально-методичної роботи. Робочі групи працюють під 

безпосереднім керівництвом голів відповідних випускових ЦК, а координацію їхньої 

діяльності і контроль за виконанням вимог щодо навчальних планів здійснює 

заступник директора з навчально-методичної роботи. 

2.7. Робочі Навчальні програми дисциплін розробляються Ц(П)К згідно з 

вимогами відповідних освітніх програм підготовки фахівців. З метою забезпечення 

цілісності освітнього матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту 

навчання, попередження дублювання, врахування міждисциплінарних зв'язків 

навчальні програми розглядаються і затверджується заступником директора з 

навчально-методичної роботи. 

3. ФОРМУВАННЯ ЯКІСНОГО КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

3.1. Якість набору студентів забезпечується за рахунок: 

- профорієнтаційної роботи серед школярів; 

- співробітництва із закладами культури та загальноосвітніми навчальними 

закладами Миколаєва та області, районними управліннями культури; 

- підготовки абітурієнтів до вступних випробувань на підготовчих курсах 

МККМ; 

- організованої роботи приймальної комісії. 

3.2.Відповідальні за впровадження та виконання: приймальна комісія, голови 

Ц(П)К. 

3.3.Показники: конкурс за спеціальностями, рівень роботи приймальної комісії, 

рівень базових/початкових знань студентів. 

 

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

4.1. З метою удосконалення системи контролю якості знань, вмінь та навичок  

студентів у МККМ розроблено «Положення про оцінювання знань, вмінь та навичок 

студентів у Миколаївському коледжі культури і мистецтв», яке визначає відповідний 

порядок оцінювання студентів. 

4.2. В організації освітнього процесу Миколаївського коледжу культури і 

мистецтв застосовується поточний та підсумковий контроль. 

4.3. Поточний контроль здійснюється під час проведення індивідуальних,  

лабораторно-практичних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовки студентів з певних розділів (тем) навчальної програми або виконання 

конкретної роботи. Поточний контроль здійснюється на основі комплексного 

оцінювання діяльності студента, що включає контроль вхідного рівня знань, якість 



виконання практичної роботи, рівень теоретичної підготовки студента, активність 

студента під час обговорення теми заняття та результати вихідного контролю рівня 

знань. 

Форма проведення  поточного контролю під час навчальних занять і система 

оцінювання рівня знань визначаються  відповідною цикловою (предметною) комісією 

у робочій програмі навчальної дисципліни і затверджується заступником директора з 

навчально-методичної роботи. 

4.4. Підсумковий контроль включає семестровий контроль і державну 

підсумкову атестацію студента. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки 

результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих 

його завершених етапах. 

Підсумковий контроль проводиться у формах екзамену, заліку або 

диференційованого заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом. Ці 

форми контролю можуть проводитися усно чи письмово, за екзаменаційними 

білетами, тестами або у формі довільної співбесіди чи академічного концерту. 

4.5. Студент вважається допущеним до підсумкового контролю з конкретної 

навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), 

якщо він виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом та програмою на 

семестр з цієї навчальної дисципліни. 

4.6. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються за 

дванадцятибальною шкалою і вносяться в екзаменаційну (залікову) відомість, залікову 

книжку  семестрову відомість академічної групи. 

4.7. Перелік дисциплін, що проводяться у формі екзаменів та диференційованих 

заліків визначається робочим навчальним планом спеціальності (спеціалізації). 

4.8. Екзамени складаються студентами в період екзаменаційних сесій, 

передбачених робочим навчальним планом.  

За наказом директора коледжу, студентам, при наявності поважних причин може 

встановлюватись індивідуальні графіки складання заліків та екзаменів. 

4.9. Студентам, які одержали під час сесії незадовільні оцінки, дозволяється 

ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного семестру за 

погодженням заступника директора з НМР.  

4.10 Студенти, які  не з’явились на екзамени без поважних причин, вважаються 

такими, що не склали екзамен. 

4.11 Результати підсумкового контролю обов’язково обговорюються на 

засіданнях Ц(П) комісій, методичної або педагогічної ради коледжу і є одним із 

важливих чинників управління якістю освітнього процесу в МККМ. 

4.12. Державна підсумкова атестація (далі – ДПА) студентів з предметів 

загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладів I–II рівнів акредитації, які 

здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої освіти, це форма 

контролю за відповідністю освітнього рівня студентів навчальним програмам.  

4.13. Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною 

(кваліфікаційною) комісією після завершення навчання з метою встановлення 

відповідності певному рівню освітньої (кваліфікаційної) характеристики. 

4.14. Організація, зміст, форми проведення державної атестації студентів 

здійснюється згідно положення «Про порядок створення та організацію роботи 

державної кваліфікаційної комісії у Миколаївському коледжі культури і мистецтв» 

розглянутого та схваленого на засіданні методичної ради коледжу, затвердженого 



головою педагогічної ради. 

 

5. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 

5.1. Практична підготовка студентів є обов'язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття відповідного рівня вищої освіти. Мета 
практики – набуття студентами 
професійних компетентностей для 
подальшого їх використання у реальних 
умовах. Вона проводиться на практичних заняттях і під час виробничої 

практики. 

5.2. . Практика студентів проводиться на 
коледжних та зовнішніх базах практики 

(обласних, міських і районних закладів культури), які мають 
відповідати вимогам програми. Із 
зовнішніми базами практики коледж 
укладає договори на її проведення.  

5.3. Виробнича практика проводиться під організаційно-методичним 

керівництвом викладачів коледжу. 

5.4. Зміст і послідовність проходження 
практики визначається навчальним планом та 
програмою практики, яка розробляється 
відповідною цикловою комісією за участю 
представників роботодавців та 
студентства.  

5.5. Організація практичної підготовки регламентується відповідними 

нормативними актами МОН України та «Положення про 
практичне навчання у Миколаївському коледжі культури і мистецтв». 

5.6. Рівень проведення практики залежить 
від якості кадрового і методичного 
забезпечення. 

5.7. Підсумки кожної практики 
обговорюються на засіданнях циклових 
комісій, а загальні підсумки підбиваються 
на педагогічній раді не менше одного разу 
протягом навчального року. 

5.8. Моніторинг якості організації 
практики забезпечують щорічні 
опитування студентів, випускників, 
потенційних роботодавців, а також 
система студентського моніторингу 
якості освітнього процесу. 

5.9. Відповідальні за впровадження та 
виконання: циклові комісії, завідувач 
практикою. 

5.9. Показники: індекс працевлаштування 

випускників, оцінки роботодавців. 
 

 



6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО СКЛАДУ 

6.1. Процедура відбору та призначення на 

посаду педагогічних працівників. 

Обрання на вакантні посади 

педагогічних працівників проводиться за 

конкурсом. Оголошення про проведення 

конкурсу, терміни й умови його 

проведення публікуються в засобах 

масової інформації. 

Заяви щодо участі у конкурсі мають 

право подавати особи, які за своїми 

професійно-кваліфікаційними якостями 

відповідають вимогам, визначеним Законом 

України «Про вищу освіту», та 

кваліфікаційним вимогам, установленим 

нормативно-правовими актами.  

Кандидатури претендентів на заміщення 

посад педагогічних працівників 

обговорюються на засіданні циклової 

комісії в присутності претендентів. За 

результатами обговорення циклова 

комісія простою більшістю голосів 

присутніх ухвалює висновки щодо 

професійних якостей претендентів та 

відповідні рекомендації. 

Висновки циклової комісії  та відповідні 

рекомендації передаються на розгляд 

педагогічної ради. 

Педагогічна рада надає рекомендації 

щодо обрання на посади завідувача 

відділення, голови циклової комісії.  

Обрання педагогічних працівників 

Педагогічною радою коледжу  проводиться 

таємним голосуванням. Перед 

голосуванням оголошуються висновки 

циклової комісії. Обговорення проводиться 

в присутності претендентів. 

Рішення Педагогічної ради коледжу про 

результати конкурсу затверджується 

наказом директора. Проект наказу 

(розпорядження) готує  секретар коледжу 

після перевірки відповідності 



встановленим вимогам документів, що 

стосуються проведення конкурсу. 

Зазначені документи разом з витягом із 

протоколу засідання ради подаються до 

відділу кадрів. Рішення педагогічної ради є 

підставою для видання наказу директора 

про прийняття на роботу. 

Відповідальні за впровадження та 

виконання: заступник директора з 

навчальної роботи, відділ кадрів, голови 

циклових комісій, члени Педагогічної ради. 

6.2. Планування роботи та звітування 

педагогічних працівників. 

Основним документом планування та 

обліку роботи педагогічних працівників 

коледжу є Індивідуальний план роботи 

педагогічного працівника. В 

Індивідуальному плані зазначають усі види 

робіт, що плануються на навчальний рік, та 

за якими педагогічний працівник звітує із 

заповненням відповідної графи. Основними 

видами робіт є навчально-методична, 

творчо-виховна та організаційна. 

Індивідуальні плани розглядаються на 

засіданні циклової комісії затверджуються 

головою циклової комісії. Індивідуальний 

план голови циклової комісії затверджує 

заступник директора з навчальної роботи.  

Щорічно наприкінці навчального року на 

засіданні циклової комісії обговорюється 

виконання педагогічними працівниками 

Індивідуальних планів. Голова циклової 

комісії робить висновок про виконання 

педагогічним працівником Індивідуального 

плану роботи. Висновок затверджується на 

засіданні циклової комісії. 

Не рідше одного разу на 5 років або при 

переукладанні (продовженні) трудового 

договору (контракту) проводиться 

звітування педагогічного працівника. Звіт 

розглядається на засіданнях циклової 

комісії і педагогічної ради коледжу, які 



дають висновок щодо подальшої роботи 

педагогічного працівника або приймають 

рішення про його невідповідність обійманій 

посаді внаслідок недостатньої 

кваліфікації. 

Відповідальні за впровадження та 

виконання: заступник директора з 

навчально-методичної роботи, завідувач 

методичним кабінетом та голови циклових 

комісій. 

6.3. Моніторинг якості освітньої 

діяльності. Оцінювання педагогічних 

працівників. 

Оцінювання педагогічних працівників 

здійснюється відповідно Положенню про рейтингову оцінку 

результатів роботи педагогічних працівників МККМ (від 31.09.2016 р.) 

Оцінювання педагогічних працівників 

забезпечує об’єктивний аналіз якості та 

слугує активізації їхньої професійної 

діяльності. 

Оцінювання здійснюється шляхом 

визначення рейтингів штатних   

педагогічних працівників та педагогічних 

працівників – сумісників. 

 Індивідуальні рейтинги є основою для 

стимулювання педагогічних працівників: 

преміювання, встановлення надбавок, 

представлення до присвоєння почесних 

звань тощо. 

Показники рейтингу ґрунтуються на 

переліку видів роботи педагогічних 

працівників, акредитаційних вимогах до 

діяльності коледжу, показниках для 

визначення рейтингів ВНЗ. 

Визначення рейтингів педагогічних 

працівників проводить наприкінці 

навчального року рейтингова комісія у 

складі Директора коледжу, його 

заступників та методистів навчальної 

частини. 



Рейтингові списки педагогічних 

працівників оприлюднюються на офіційному 

сайті та інформаційному стенді  коледжу. 

Оцінювання педагогічних працівників 

здійснюється шляхом аналізу виконання 

ними посадових обов’язків та планів 

роботи. 

Оцінювання педагогічних працівників 

проводиться наприкінці календарного 

року на засіданнях структурних 

підрозділів, у яких вони працюють. 

Результати оцінювання педагогічних 

працівників оприлюднюються на офіційному 

сайті коледжу та/або інформаційному 

стенді. 

Складовою моніторингу якості освітньої 

діяльності є визначення рейтингів 

циклових комісій за підсумками 

навчального року, метою якого є 

встановлення підрозділів, що роблять 

найбільший внесок у підвищення якості 

підготовки фахівців. 

Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні 

характеристики педагогічних  працівників 

навчально-методичну, наукову та творчо-

виховну діяльність. 

Визначення рейтингів циклових комісій 

проводиться у червні-липні поточного 

року, результати оприлюднюються на 

офіційному сайті коледжу до 10 вересня 

поточного року. 

Складовою системи моніторингу якості 

освітньої діяльності є щорічні коледжні 

конкурси: на кращу педагогічну 

майстерність, на краще навчально-

методичне забезпечення освітнього 

процесу, на кращу студентську групу, 

виставки-конкурси навчальної літератури 

тощо. Мета конкурсів – виявити та 

підтримати підрозділи й окремих 

педагогічних працівників, які мають 

суттєві здобутки у різних напрямах 



навчальної та виховної роботи. Конкурси 

проводяться відповідно до Положень та 

наказів директора. Результати конкурсів 

оприлюднюються на офіційному сайті 

коледжу. 

З метою розширення участі студентів у 

моніторингу якості освіти та оцінюванні 

роботи педагогічних працівників у коледжі 

впроваджено систему студентського 

моніторингу якості освіти. Система 

передбачає створення  фокус-груп на 

відділеннях, до складу яких входять 

старости студентських груп та керівники 

органів студентського самоврядування; 

проведення моніторингу двічі на рік за 

результатами навчального семестру; 

надання інформації про результати 

моніторингу і рекомендацій фокус-груп 

адміністрації коледжу та органам 

студентського самоврядування. 

Складовою моніторингу якості освіти й 

оцінювання роботи педагогічних 

працівників є соціологічні опитування 

студентів і випускників. 

Відповідальні за впровадження та 

виконання: заступники директора з 

навчально-методичної та виховної роботи, 

голови циклових комісій, студентська 

рада коледжу. 

6.4. Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

Метою підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних працівників  

коледжу є вдосконалення професійної 

підготовки шляхом поглиблення, 

розширення й оновлення професійних 

компетентностей. 

Коледж забезпечує підвищення 

кваліфікації та стажування  педагогічних 

працівників не рідше одного разу на п’ять 

років із збереженням 



середньої заробітної плати. Підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників організовується та 

проводиться згідно з п’ятирічним планом-

графіком, який затверджується 

Педагогічною радою коледжу та вводиться 

в дію наказом директора. 

Підвищення кваліфікації та стажування 

враховується при обранні на посади 

педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних працівників здійснюється, 

зазвичай, у таких формах: 

– довгострокове підвищення кваліфікації: 

курси, школи, стажування; 

– короткострокове підвищення 

кваліфікації: семінари, семінари 

практикуми, тренінги, конференції, 

вебінари, «круглі столи» тощо. 

Відповідальні за впровадження та 

виконання: заступник директора з 

навчально-методичної роботи, відділ 

кадрів. 

Показники: оцінка фахового рівня 

педагогічних працівників студентами, 

випускниками, зовнішніми експертами. 

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПІДТРИМКИ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

7.1. Забезпечення необхідними ресурсами 

освітнього процесу та підтримки 

здобувачів вищої освіти в коледжі 

відповідає ліцензійним та акредитаційним 

вимогам. 

7.2. Забезпечення необхідними ресурсами 

освітнього процессу: 

– матеріально-технічна база коледжу 

пристосована для підготовки фахівців - 

освітній процес здійснюється в навчальних 

корпусах, творчих лабораторіях, на базах 

практик; 



– проведення освітнього процесу 

належним чином забезпечено 

комп’ютерами - заняття зі студентами 

проводяться в комп’ютерних класах за 

розкладом; 

– в коледжі створено умови для доступу 

до мережі Інтернет;  

– освітній процес забезпечено 

навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних 

носіях завдяки фондам бібліотеки. 
7.3. Підтримка здобувачів вищої освіти в 

коледжі забезпечується розвиненою 
соціальною інфраструктурою, яка складається з: 

— гуртожитку для студентів; 

— бібліотеки; 

— спортивної зали;  

— пункту харчування; 

— медичного пункуту. 

 

7.4. Оцінювання рівня забезпечення 

ресурсами освітнього процесу та 

підтримки здобувачів вищої освіти 

здійснюється шляхом соціологічних 

опитувань студентів та студентського 

моніторингу освітнього процесу, 

проведення щорічного аналізу 

відповідними структурами. 

7.5. За результатами аналізу рівня 

забезпечення ресурсами освітнього 

процесу та підтримки здобувачів вищої 

освіти в коледжі здійснюються заходи з 

розширення та оновлення матеріально-

технічної бази. 

7.6. Відповідальні за впровадження та 

виконання: заступники директора вихої 

роботи та  господарчої діяльності, 

завдувач бібліотекою. 

7.7. Показники: рівень задоволеності 

здобувачів вищої освіти, відповідність 

ліцензійним та акредитаційним вимогам.  

8. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 



8.1. Ефективному управлінню якістю 

освітньої діяльності в коледжі сприяють 

електронна система збирання й аналізу 

інформації та система електронного 

документообігу. 

8.2. Складовими системи збирання та 

аналізу інформації є бази даних з основних 

напрямів діяльності коледжу: 

– формування контингенту здобувачів 

вищої освіти та організація освітнього 

процесу; 

– кадрове забезпечення освітньої 

діяльності - база даних педагогічних працівників; 

– диспетчерське керування освітнім процесом, яка включає функцію розробки 

розкладів навчальних занять; 

– Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО); 
– бухгалтерська підсистема;  

– бібліотечна інформаційна система, яка служить для обліку бібліотечних фондів, 

пошуку користувачами літературних джерел, оформлення й задоволення запитів. 

– ресурсне забезпечення освітнього 

процесу та науково-дослідної роботи. 

8.3. Для здійснення моніторингу, періодичного перегляду освітніх програм, 

дієвого управління якістю підготовки фахівців, інформаційного забезпечення освітньої 

програми використовуються електронні освітні ресурси: робоча навчальна програма 

дисципліни, електронний підручник, електронний конспект лекцій, електронні 

лабораторні роботи і моделі, електронні словники, електронний практикум з 

дисципліни тощо, тобто створюються електронні навчально-методичні комплекси 

дисциплін. 

8.4. Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні 

програми: перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів, розклад занять, графік освітнього процесу, вимоги до набуття 

компетентностей тощо.  

Електронні освітні ресурси в Коледжі використовуються для реалізації одного з 

ключових аспектів освітньої програми – це забезпечення наявності необхідних 

ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі самостійної роботи 

студентів, як доступне, оперативне джерело інформації, сформоване на основі якісної, 

навчально-методичної бази.  

Електронні освітні ресурси дозволяють забезпечити здобувачів вищої освіти 

необхідною інформацією, підвищують рівень та якість освітніх послуг, є засобом 

створення умов для розвитку творчих здібностей студента, підвищення 

компетентності викладача, індивідуалізації процесу навчання. 

З цією метою у Коледжі розроблено і реалізується збалансована система заходів 

спрямована на: 

- стимулювання та спонукання викладачів до впровадження мультимедійних 

технологій під час викладання навчальних дисциплін; 

- оснащення аудиторій мультимедійним обладнанням; 



- розширення внутрішньої комп’ютерної мережі; 

- формування інформаційної культури педагогічних працівників і студентів. 

8.5. Система електронного документообігу 

передбачає наявність шаблонів 

електронних документів та системи 

їхнього редагування, програмного 

забезпечення електронного 

документообігу. 

8.5. Інформаційні системи дозволяють 

забезпечити моніторинг якості діяльності 

коледжу та прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо її покращення. 

8.6. Відповідальні за впровадження та 

виконання: заступник директора з 

навчально-методичної роботи, навчальна 

частина, завідувачі відділень, голови 

циклових комісій, відділ кадрів, завідувач 

бібліотеи. 
 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

КОЛЕДЖУ 

9.1. Публічність інформації про діяльність 

коледжу забезпечується згідно з наказом 

МОН України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність 

вищих навчальних закладів». 

9.2. На офіційному сайті коледжу 

розміщуються: 

– Статут Миколаївського коледжу 

культури і мистецтв, Положення про 

організацію освітнього процесу в МККМ та 

інші положення коледжу. 

– Загальні аналітичні матеріали про 

діяльність коледжу, річні звіти з різних 

напрямів діяльності, щорічні визначення 

рейтингів циклових комісій. 

– Інформація з кадрових питань: склад 

керівних органів коледжу, перелік 

вакантних посад, призначення на які 

здійснюється на конкурсних засадах, 

штатний розпис на поточний рік. 

– Інформація та документи, пов’язані з 

організацією освітнього процесу: перелік 



спеціальностей та спеціалізацій, за якими 

проводиться підготовка фахівців, освітні 

(освітньо-професійні) програми. 

– Інформація для вступників: Правила 

прийому до коледжу на поточний рік та 

зміни до них, перелік спеціальностей та 

спеціалізацій, на які оголошено прийом, 

розмір плати за навчання. 

– Інформація про творчу діяльність 

коледжу: відомості про діяльність 

студентського самоврядування, участь 

студентів у концертних захадах, 

конкурсах, виставках, олімпіадах, 

організацію студентського дозвілля. 
– Інформація про проведені виховні, благодійні та волонтерські акції, заходи 

національно-патріотичного виховання, результати фізкультурно-оздоровчої і 

спортивно-масової роботи в коледжі. 

– Інформація щодо фінансової діяльності 

коледжу: кошторис коледжу на кожний рік 

та зміни до нього, річний фінансовий звіт з 

урахуванням інформації про надходження 

та використання коштів, інформація про 

використання коштів у розрізі програм. 

9.3. Інформація, що підлягає оприлюдненню 

на офіційному сайті коледжу систематично 

оновлюється. 

9.4. Відповідальні за впровадження та 

виконання: директор, заступники 

директора з навчально-методичної та 

виховної роботи, завідувачі відділень, 

голови циклових комісій, методист. 

9.5. Показники: відповідність вимогам 

Закону України «Про вищу освіту» щодо 

публічності інформації про діяльність 

вищого навчального закладу. 
10. ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ У 

НАУКОВИХ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПРАЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ І ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
10.1. Заходи із 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; 

10.2. Заходи із запобігання та виявлення 

академічного плагіату включає процедури 

та заходи з 

– формування етосу, який не сприймає 

академічну нечесність; 

– створення умов, що унеможливлюють 

академічний плагіат; 

– виявлення академічного плагіату в 

наукових роботах; 

– притягнення до відповідальності за 

академічний плагіат. 

10.3. Система запобігання та виявлення 

академічного плагіату поширюється на 

наукові, навчально-методичні праці 

педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти  

10.4 Заходи із запобігання академічного 

плагіату: 

– формування, видання та 

розповсюдження методичних матеріалів із 

визначенням вимог щодо належного 

оформлення посилань на використані у 

наукових працях матеріали; 

– ознайомлення осіб, які навчаються, з 

документами, що унормовують запобігання 

академічного плагіату та встановлюють 

відповідальність за академічний плагіат; 

– сприяння органам студентського 

самоврядування науковому товариству 

студентів, в ознайомленні осіб, які 

навчаються, з правилами наукової етики; 



– включення до виховної роботи 

циклових комісій заходів із формування у 

здобувачів вищої освіти етичних норм, що 

унеможливлюють академічний плагіат. 

10.5. Заходи, спрямовані на виявлення 

плагіату при підготовці та оприлюдненні 

наукових та навчально-методичних робіт: 

– усі підготовлені до друку наукові та 

навчально-методичні роботи 

розглядаються на засіданнях циклових 

комісій. 

– при рекомендації роботи до друку він 

має бути перевірений на відсутність 

академічного плагіату. 

10.6. Виявлення академічного плагіату та 

відповідальність за академічний плагіат: 

– особа, яка виявила академічний 

плагіат у науковій, навчально-методичній 

праці педагогічного працівника, 

здобувача вищої освіти коледжу має право 

звернутися до методичної ради коледжу з 

письмовою заявою. 

– заява щодо виявлення академічного 

плагіату розглядається на засіданні 

методичної ради коледжу, яка ухвалює 

відповідний висновок. 

– методична рада коледжу може 

розглядати питання щодо наявності 

академічного плагіату в наукових, 

навччально-методичних роботах 

педагогічних працівників, студентів за 

власною ініціативою; 

– у разі виявлення академічного 

плагіату робота знімається із 

ухвалення/захисту. 

10.7. Відповідальні за впровадження та 

виконання: методична рада, голови 

циклових комісій. 
 

11. Атестація навчальних кабінетів і творчих лабораторій 

11.1. Лабораторно-практичні заняття з навчальних дисциплін проводяться в 

навчальних кабінетах і творчих лабораторіях (далі − лабораторіях) коледжу, що мають 

необхідне матеріально-технічне та методичне забезпечення.  



11.2. Атестації діючих і новостворених лабораторій проводиться навчальним 

відділом з метою удосконалення їх матеріально-технічної бази, покращення 

навчально-методичного забезпечення, приведення умов навчання у відповідність до 

існуючих вимог охорони праці та пожежної безпеки.  

11.3. Атестація діючих лабораторій здійснюється один раз на п’ять років. Для 

проведення атестації лабораторій в коледжі створюється комісія, до складу якої 

входять співробітники навчального відділу, відділів охорони праці та пожежної 

безпеки коледжу (голова комісії – заступник директора з навчально-методичної 

роботи), склад якої затверджується наказом директора.  

11.4. Для проведення атестації лабораторій голови циклових (предметних) 

комісій подають відповідну службову записку на ім’я директора, за результатами чого 

визначається дата проведення атестації.  

11.5. Під час проведення атестації члени комісії разом із головою циклової 

(предметної) комісії, який відповідає за викладання навчальної дисципліни в 

лабораторії, та завідувачем лабораторії перевіряють стан матеріально-технічного, 

навчально-методичного забезпечення та умови проведення занять в лабораторії, а 

саме:  

наявність:  

- затвердженого в установленому порядку Положення про лабораторію;  

- достатньої кількості стендів, столів і робочих місць для виконання 

практичних та лабораторно-практичних робіт по підгрупам;   

- стан сучасного обладнання, необхідного для виконання практичних та 

лабораторно-практичних робіт;   

- стан допоміжних навчальних засобів, наочних посібників, комп’ютерної та 

мультимедійної техніки;   

- навчальної та робочої програми дисципліни, що викладається у лабораторії, 

методичного забезпечення виконання практичних та лабораторно-

практичних робіт та рік його видання; 

- відповідність умов проведення занять вимогам охорони праці та пожежної 

безпеки.  

Результати атестації лабораторії фіксуються в атестаційному листі. Крім того, в 

атестаційний лист можуть бути занесені зауваження комісії, особливі приписи щодо 

атестації лабораторії із зазначенням термінів усунення недоліків та відповідальних за 

їх усунення.  

Два примірники заповнених атестаційних листів підписують усі члени комісії, та 

відповідальні особи, які брали участь в атестації лабораторії. Один примірник 

атестаційного листа зберігається протягом 5 років на циклі, другий − у навчальному 

відділі.  

Результати атестації лабораторії затверджуються наказом директора коледжу, 

після чого лабораторія вважається атестованою.  

 

 


