
~ Політика забезпечення якості вищої освіти

Метою внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Інституті є 
досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів вищої освіти 
шляхом забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам 
державних освітніх стандартів та потребам зацікавлених сторін.

Система забезпечення якості спрямована на реалізацію потреб і прав 
учасників освітнього процесу. Відповідаючи сучасним європейським 
практикам внутрішня система забезпечення якості інституту базується на 
принципах публічності (прозорості), академічної доброчесності, 
конкурентності, гнучкості та адаптивності, а також інтегративності.

Політика Інституту щодо забезпечення якості освіти спрямована на 
розвиток культури якості, яка включає пошук шляхів удосконалення 
якості та відображає взаємозв’язок між науковими дослідженнями, з 
одного боку, та навчанням і викладанням з іншого, а також враховує 
національний контекст, у якому працює заклад, інституційний контекст і 
стратегічний підхід закладу.
Політика реалізується через внутрішні процеси забезпечення якості освіти 
з залученням усіх структурних підрозділів інституту та учасників 
освітнього процесу.

Внутрішня система забезпечення якості освіти передбачає здійснення 
таких процедур і заходів:

- розроблення і затвердження освітніх програм відповідно до 
Стандартів вищої освіти, певного рівня Національної рамки кваліфікацій 
вищої освіти, а отже й Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої 
освіти;
- постійний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, їх 
модернізація та аналіз на відповідність вимогам студентів та ринку праці; 
- впровадження студентоцентрованого навчання, викладання та 
оцінювання;
- підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;
- посилення кадрового потенціалу Інституту;
- забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 
кожною освітньою програмою;
- організація інформаційного менеджменту, у тому числі збір, аналіз і 
використання відповідної інформації для ефективного управління 
освітнім процесом;
- запровадження системи опитування як інструменту для зворотного 
зв'язку із внутрішніми та зовнішніми стейкхолдерами;



- забезпечення публічності інформації про діяльність Інституту;
- здійснення самооцінки якості освіти й освітньої діяльності як основи 
для зовнішнього забезпечення якості;
- створення ефективної системи та механізмів забезпечення 
академічної доброчесності, запобігання та виявлення академічного 
плагіату в наукових працях академічної спільноти Інституту.


