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Положення регламентує процедури залучення здобувачів вищої освіти у 

забезпеченні якості освіти, визначає мету і завдання , механізми впливу 
здобувачів на забезпечення якості освіти, представництво в управлінських 

структурах тощо. 
Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості 

освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
розроблене відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність», Стандарту і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти ESG (2015) і ДСТУ ISO 9001:2009 
тощо і локальних документів.  

Інститут на засадах власної автономії, академічної свободи вважає 
здобувачів вищої освіти повноправними, активними, умотивованими 

партнерами у забезпеченні якості освітнього процесу та якості вищої освіти.  



4 
 

ЗМІСТ 
 

  
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ…………………………………………….. 

 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДО 
ПРОЦЕДУР ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ……… 

 
3. ОБ’ЄКТИ І МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ………………………………………………………………………. 

 
4. ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ …………... 

 
5. ІНШІ ФОРМИ ВПЛИВУ ЗДОБУВАЧІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ…………………………………………….. 
 

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО В УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУРАХ 
ІНСТИТУТУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ… 

 

7. ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСАХ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ…………………………………….. 

 
8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 

ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………………. 
 

5 

 

9 

 

 

11 

10 

 

12 

 

13 

 

14 

 

14 

 



5 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» метою вищої 
освіти є здобуття особою високого рівня наукових (творчих, мистецьких) 
професійних і загальних компетентностей, які необхідні для діяльності за 

певною спеціальністю чи в певній галузі знань.  
1.2. Місія вищої освіти – забезпечення сталого інноваційного 

розвитку України через підготовку висококваліфікованих фахівців, 
створення та поширення знань, формування інтелектуального, соціального та 

духовного капіталу суспільства, готового до викликів майбутнього. Перед 
ЗВО постає завдання поєднання розвитку таких здатностей у студентів до 

опанування нових навичок, професій, креативності, набуття універсальних 
компетентностей (уміння вчитися, опрацьовувати інформацію, швидко 

опановувати нові технології, здатність до критичного мислення та 
креативного підходу до завдань, навички системного мислення, 

програмування, міжгалузевої комунікації, вміння працювати в умовах 
невизначеності, мультикультурність і володіння декількома мовами, 

екологічність мислення, мультифункціональність) та одночасного надання їм 
спеціалізованих знань і навичок у рамкам обраної професії.   

1.3. У Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 

роки1 визначено стратегічну ціль – розбудова дієвої системи внутрішнього та 
зовнішнього забезпечення і моніторингу якості вищої освіти, що реалізується 

шляхом розвитку внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти із 
залученням зацікавлених сторін з урахуванням потреб ринку праці та 

галузевого контексту. Серед пріоритетних принципів розвитку вищої освіти в 
Україні, які визначатимуть концептуальну модель вищої освіти,  визначено: 

прозорість і відкритість управління; колегіальність і залученість, розподілена 
відповідальність; орієнтація на досягнення найвищої якості освіти; зовнішня 

відкритість; самоорганізація.  
1.4. Положення про участь здобувачів вищої освіти у забезпеченні 

якості освіти у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
(далі – Інститут) (далі – Положення) розроблене на основі нормативної бази 
загальнодержавного та внутрішньоінститутського рівнів, локальних 

документів Інституту, зокрема Закону України «Про освіту»; Закону України 
«Про вищу освіту»; Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021 -2031 

роки; AA1000 Stakeholder Engagement Standard; ДСТУ ISO 9001:2009. 
Система управління якістю. Вимоги. Національний стандарт України; ISO 

26000:2010 Керівництво з соціальної відповідальності; Стандарти і 
рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти (ESG), 2015; Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 11.07.2019 р. № 977; 

 
1 Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021 -2031 роки. Київ, 2020. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf 
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Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність», Розроблення освітніх програм: методичні р екомендації / авт.: 
В.М. Захарченко, В.І.Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / за р ед. В.Г. 
Кременя. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 120 с.; Методичні р екомендаці ї 

для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні 
компетентності та програмні результати навчання/ пер. з англ. Національного 

експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д-р а техн. наук, 
проф. Ю.М. Рашкевича. Київ: ТОВ «Поліграф плюс», 2016. 80 с. тощо. 

1.5. Інститут на засадах власної автономії, академічної свободи вважає 
здобувачів вищої освіти (далі – здобувачі) повноправними, активними, 

умотивованими партнерами у забезпеченні якості освітнього процесу та 
якості вищої освіти (далі – забезпечення якості освіти). 

1.6. Інститут створює відповідні умови для активної участі здобувачів у 
процедурах щодо забезпечення якості освіти та використання повною мір ою 

своїх прав на здобуття якісної вищої освіти. Інститут має на меті оформити 
діючі в закладі практики участі здобувачів у забезпеченні якості освіти та 

запровадити нові практики з досвіду європейських закладів вищої освіти, 
студентського самоврядування, адміністрації, відповідальних осіб та 
активізувати їхню роль у процесах покращення якості освіти. Скоординувати 

взаємодію органів студентського самоврядування, дирекції, відповідальних 
осіб та кафедр і структурних підрозділів Інституту для ор ганізації пр оцесів 

покращення якості освіти. 
1.7. Положення є обов’язковим для використання на всіх освітніх 

рівнях підготовки здобувачів за денною і заочною формами навчання. 
 

1.8. У Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

• Забезпечення якості вищої освіти (англ. Quality Assurance in Higher 
Education) – підтримка якості вищої освіти (як системи, процесу, 
результату) на рівні, що відповідає встановленим нормам та стандартам, 

узгодженим державним, суспільним й особистим інтересам і вимогам, 
постійно аналізується та безперервно вдосконалюється контроль я кості 

вищої освіти – процес оцінювання якості, який сфокусований на 
вимірюванні якості вищого навчального закладу або освітньої програми. 

Включає певний набір методів, процедур, інструментів, що р озроблені 
та використовуються для визначення відповідності р еальної якості 

встановленим стандартам.  

• Індикатор (від латин. іndicator – показник) – орієнтований показник, 
який надає змогу певною мірою визначити (виміряти) забезпечення 
якості освіти (якісні та кількісні характеристики) та відображає її зміну у 

динаміц 

• Контроль якості освіти – це діяльність з оцінки відповідності об’єкта 
контролю встановленим вимогам. Діяльність з оцінки якості може 

включати в себе вимірювання, моніторинг, перевірку та інші заходи, 
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результатом яких є порівняння значень спостережуваних характеристик 
із заданими. Об’єктом контролю є реалізація освітньої програми на 

етапах від затвердження, реалізації (організації освітнього процесу), 
досягнення програмних результатів навчання та дотримання пр инципів 
забезпечення якості вищої на всіх зазначених етапах 

• Критерій (від лат. criterium – засіб для судження) – підстава для оцінки, 
визначення або класифікації чогось; мірило.  

• Менеджмент якості вищої освіти – скоординована і взаємопов’язана 
діяльність з управління, спрямована на забезпечення діяльності всіх 
учасників освітнього процесу щодо надання якісних освітніх послуг 

здобувачам вищої освіти. 

• Політика забезпечення якості освітньої діяльності і вищої освіти у 
ЗВО – це сукупність стандартів, рекомендацій і рішень, прийнятих 

відповідно до принципів забезпечення якості освітньої діяльності та 
вищої освіти у ЗВО, процес їх виконання. 

• Процес забезпечення якості вищої освіти – це сукупність процедур, 
спрямованих на впровадження принципів забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти відповідно до законодавства України та 
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості у БІНПО.  

• Процедура забезпечення якості (від латин. procedo – проходжу, 
просуваюсь) – офіційно встановлений порядок проведення (здійснення) 
відповідних заходів щодо забезпечення якості освіти та послідовність 

виконання таких дій. 

• Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших 
компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 
освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

• Самооцінювання закладу вищої освіти – процес двостороннього чи 
сегментного оцінювання діяльності ЗВО за власною ініціативою, що 
дозволяє отримати інформаційну базу для подальшого вдосконалення. 

• Система внутрішнього забезпечення якості – сукупність 
організаційних структур, процедур, процесів та ресурсів та розподіл 
відповідальності, що забезпечують постійне вдосконалення якості 

освітніх програм, освітньої діяльності закладу вищої освіти та здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти і кваліфікації. 

• Система моніторингу якості вищої освіти – постійний аналіз 
освітнього процесу з метою виявлення й оцінювання проміжних 

результатів, факторів, які на них вплинули, а також прийняття та 
реалізації управлінського рішення щодо регулювання і корекції 

освітнього процесу.  

• Система якості вищої освіти – сукупність організаційних структур, 
відповідальності, процедур, процесів та ресурсів, що забезпечують 

загальне управління якістю вищої освіти. 

• Стейкголдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та 
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юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності ор ганізації, 
тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її 

діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.   
➢ Зовнішні стейкголдери:  
✓ держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання 

діяльності ЗВО і основне замовлення на підготовку фахівців вищої 
освіти через розподіл державного замовлення на підготовку 

кадрів;  
✓ регіональні органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування;   
✓ роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні 

підприємства; організації соціальної сфери), які зацікавлені в 
компетентних фахівцях;  

✓  школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору 
ЗВО;  

✓ освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні 
дислокації ЗВО;  

✓ інвестори, які зацікавлені у розвитку наукових досліджень й 
інноваційних технологій, та організації-партнери у реалізації 
державних і міжнародних програм з розвитку освіти і соціуму;  

✓ кадрові агентства, зацікавлені в підборі висококваліфікованих 
фахівців;  

✓ різноманітні громадські організації та об’єднання, які 
безпосередньо не пов’язані із системою освіти (політичні партії, 

етнічні та інші соціальні групи, творчі спілки, наукові установи 
тощо), але які зацікавлені у соціальному партнерстві.  

➢ Внутрішні стейкголдери:  

✓ різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти 
бакалаврату, магістратури, вільні слухачі, аспіранти та 
докторанти) та їх батьки; 

✓ науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і 
адміністративно-управлінський персонал;  

✓ замовники освітніх послуг (підприємства, організації, 
установи, фізичні особи, навчально-методичні центри);  

✓ фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу. 

• Студентоцентрований підхід (student-centeredapproach) розглядає 
здобувача вищої освіти як суб’єкта з власними унікальними інтер есами, 

потребами і досвідом, спроможного бути самостійним і відповідальним 
учасником освітнього процесу. Протилежністю цього підходу є 
парадигма студента як об’єкта навчання, не спр оможного на повноцінну 

агентність, а відтак такого, що потребує виховання і догляду. У цій 
парадигмі заклад вищої освіти патерналістично вирішує, що і як мають 

вчити студенти. Студентоцентрований підхід передбачає взаємоповагу 
між студентом і викладачем, реальну вибірковість дисциплін, участь 
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студентів у системі внутрішнього забезпечення якості ЗВО та пр оцесах 
акредитації освітніх програм, наявність процедур реагування на 

студентські скарги та ін. Посилюється роль викладача як фасилітатор а. 
Він не лише читає лекції, а й організовує інтерактивне спілкування, 
сприяє особистісному розвитку студентів, формує атмосферу 

взаєморозуміння і довіри.  

• Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти. якість освітньої діяльності – рівень ор ганізації 
освітнього процесу, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує 

здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє набуттю нових знань. 

• Soft skills (м’які навички, соціальні навички чи навички успішності) 
дозволяють випускникам ЗВО бути успішними на своєму робочому 
місці. До soft skills зараховують навички комунікації, лідерство, 

здатність брати на себе відповідальність, працювати в критичних 
умовах, вміння полагоджувати конфлікти, працювати в команді, 

управляти своїм часом, розуміння важливості deadline (вчасного 
виконання поставлених завдань), здатність логічно і критично мислити, 

самостійно приймати рішення, креативність 8 тощо. Іноді до соціальних 
навичок також зараховують знання іноземних мов, в першу чергу 

англійської мови. ЗВО повинен мати власну політику стосовно розвитку 
soft skills у своїх здобувачів вищої освіти та викладачів. Ця політика 

також зумовлює співпрацю з працедавцями та випускниками, впливає на  
репутаційний капітал ЗВО. Іноді вживається синонімічний термін 
transferable skills (навички, що їх можна переносити). Мова йде про 

навички, що вважаються цінними на будь-якому робочому місці, 
незалежно від професійної сфери 

 
Інші терміни використовуються в значенні, передбаченому діючим 

законодавством (Закон України «Про вищу освіту», Закон України «Про 
освіту» тощо). 

  
 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ДО ПРОЦЕДУР 
ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 
2.1. Мета – координації спільної діяльності органів студентського 

самоврядування, дирекції, відповідальних осіб, кафедр і структурних 

підрозділів, спрямованих на підвищення якості освітньої діяльності і якості 
вищої освіти в Інституті. 

2.2. Завдання: 
– сформувати академічну спільноту на засадах академічної доброчесності, 

прозорості, неупередженості та достовірності інформації; 
– сприяти збереженню та покращенню соціально-побутових умов 
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здобувачів та матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 
– брати участь у моніторингу якості нормативних документів (освітніх 

програм, робочих програм навчальних дисциплін тощо) з метою їх 
удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх  фахівців; 

– впливати на покращення якості освітнього процесу, зокрема якості 

викладання, практичної підготовки, наукової роботи зі здобувачами 
тощо. 

2.3. Інститут створює відповідні умови для участі студентів у 
внутрішньому забезпеченні якості, зокрема: 

– організацію роботи органів студентського самоврядування; 
– підтримку громадських студентських організацій, гуртків, секцій, 

товариств;  
– формування академічної етики, несумісної з явищами корупції, 

академічної нечесності;  
– забезпечення відповідного рівня освітніх ресурсів, покращення 

матеріально-технічної бази Інституту, належних соціально -побутових 
умов для студентства; 

– якості пропонованих освітніх програм, організації освітнього пр оцесу, 
відбору науково-педагогічних працівників;  

– наявності вибіркових навчальних дисциплін у межах освітньо-

професійної чи освітньо-наукової програми підготовки та робочого 
навчального плану;  

– якості набуття практичних компетентностей, можливість вибор у місць 
проходження практики та стажування;  

– якості наукової роботи та можливості участі у наукових проєктах, 
розробках, конференціях, публікаціях;  

– справедливості і прозорості при відрахуванні студентів тощо. 
2.4. Залучаючи здобувачів вищої освіти до різних процесів із 

забезпечення якості, Інститут зобов’язується:  
– створювати умови для студентоцентрованого навчання, фор мування 

індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням здібностей, 
можливостей, потреб здобувачів освіти;  

– надавати можливості для навчання за альтернативними пр ограмами, 

для заочної (дистанційної) форми навчання, а також для 
паралельного навчання за програмами інших закладів освіти за 

кордоном.  
 

3. ОБ’ЄКТИ І МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 
3.1. Об’єктами впливу студентів на якість освіти та освітнього процесу 

в Інституті є:  
1) якість викладання та оцінювання через врахування думки 

здобувачів щодо роботи викладачів (здобувачі проходять опитування після 
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кожної сесії стосовно якості викладання, результати опитування дирекція 
Інституту враховує при плануванні наступного семестру/навчального року);  

2) якість роботи кафедр і структурних підрозділів Інституту, які 
забезпечують соціально-побутові умови для студентства (здобувачі 
проходять опитування щодо якості діяльності кафедр і структурних 

підрозділах; думку здобувачів ураховують в управлінських рішеннях);  
3) якість освітніх програм, силабусів навчальних дисциплін через 

пропозиції здобувачів, винесені на Вчену раду Інституту, щодо змісту 
освітніх програм, силабусів навчальних дисциплін та можливості вибору 

навчальних дисциплін (збільшення частки варіативної частини у 
навчальному плані);  

4) якість процесу набуття практичних умінь та навичок, розвиток 
компетентностей через пропозиції здобувачів, винесені на Вчену раду 

Інституту, щодо змісту програм навчальних дисциплін і можливостей вибору 
місць проходження практики і стажування, які забезпечуються ЗВО;  

5) прозорість процесів через контроль студентством прозорих пр авил 
в Інституті (при вступі, під час екзаменаційних сесій, при оцінюванні 

здобувачів, під час захисту магістерських робіт тощо);  
6) забезпечення справедливості при відрахуванні здобувачів тощо;  
7) якість навчальних і цифрових ресурсів; 

7) формування академічного етосу, несумісного з явищами кор упції, 
академічної нечесності, академічного плагіату тощо (через органи 

студентського самоврядування).  
3.2. Здобувачі можуть впливати на забезпечення та покращення якості 

освітнього процесу шляхом:  
− участі у внутрішньому моніторингу якості вищої освіти та 

надання освітніх послуг (опитування з метою отримання зворотного 
зв’язку);  

− представництві студентів в управлінських структурах на 
загальноінститутському, загальноуніверситетському рівнях (участь у р оботі 

органів студентського самоврядування (студентська рада),  
загальноінститутських адміністративних структурах (Вчена р ада Інституту, 
загальні збори трудового колективу, відбіркова комісія), на рівні кафедри 

(участь у роботі адміністративних структур та комісій);  
− участі здобувачів у роботі студентських організацій і товариств;  

- участі здобувачів у постійному вдосконаленню змісту освітніх 
програм шляхом їх систематичного моніторингу та участі в громадському 

обговоренні; 
- участі здобувачів у покращенні якості освітньої діяльності, зокрема 

якості викладання, практичної підготовки, наукової роботи, об’єктивності 
оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, а також якості 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; 
− індивідуальної активності (усні чи письмові пропозиції, подані 

здобувачами, відповідальними за окремі ділянки забезпечення якості).  
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 4. ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ 
 

Важливе значення для управління якістю в Інституті мають різні 
форми зворотного зв’язку. В Інституті запроваджено такі опитування 
здобувачів:  

1) Оцінка здобувачами рівня викладання. 
Наприкінці кожного семестру проводять опитування здобувачів щодо 

рівня викладання дисциплін. Мета: отримати зворотний зв’язок, краще 
зорієнтуватися у потребах, можливостях здобувачів та врахувати їх 

пропозиції для підвищення якості викладів та управління освітнім пр оцесом 
в цілому.  

2) Оцінка здобувачами рівня цифрового супроводу освітнього 
процесу, зокрема організації з використанням технологій 

дистанційного навчання. 
Наприкінці кожного навчального року проводять опитування 

здобувачів щодо якості цифрового забезпечення освітнього процесу, 
відповідності використовуваних викладачами цифрових технологій.  

3) Оцінка здобувачами вступної кампанії та системи адаптації 
до студентського життя  

Упродовж вересня проводять опитування здобувачів першого року 

навчання з метою отримання зворотного зв’язку з питань діяльності 
Відбіркової комісії: оцінюють чіткість і зрозумілість правил прийому; 

своєчасність і прозорість оголошення результатів прийому; організацію 
прийому документів, підписання договорів; аналізують мотиваційні чинники 

вибору закладу освіти та спеціальності з метою покращення стратегії 
вступної компанії.  

 
 

5. ІНШІ ФОРМИ ВПЛИВУ ЗДОБУВАЧІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ 

 
5.1. Крім заповнення відповідних форм зворотного зв’язку, здобувачі 

можуть звернутися зі своїми зауваженнями чи пропозиціями безпосередньо 

до куратора групи, кафедри, структурного підрозділу, дирекції Інституту. 
Якщо зауваження чи пропозиції стосуються освітнього процесу і пов’язані з 

конкретним викладачем, здобувачі можуть обговорити питання 
безпосередньо з ним. Якщо питання таким чином не вирішиться, здобувачі 

можуть звернутися з відповідною заявою до гаранта освітньої програми, 
завідувача кафедри, особи, відповідальної в Інституті за контроль якості, 

директора, заступника директора з навчальної роботи, завідувача 
навчального відділу.  

5.2. Предметом звернень і скарг здобувачів вищої освіти можуть бути:  
навчання, виховна робота, соціальні питання, наукова робота.  

5.3. Суб’єктами звернень і скарг є:  
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– науково-педагогічні працівники, куратор академічних груп, гарант 
освітньої програми, завідувач кафедри, завідувач структурного 

підрозділу, заступник директора, директор (предмет звернення – 
навчання);  

– куратор академічної групи, заступник директора (директор інституту), 

органи студентського самоврядування Інституту (предмет звернення –  
виховна робота);  

– куратор академічної групи, голова профспілки (предмет звернення – 
соціальні питання);  

– куратор академічної групи, керівник освітньої програми, завідувач 
кафедри, завідувач структурного підрозділу, заступник директора, 

директор (предмет звернення – наукова робота). 
5.4. Здобувачі вищої освіти можуть звернутися зі своїми питаннями 

безпосередньо до особи, відповідальної за конкретний процес. Якщо 
питання таким чином не вирішиться, необхідно письмово обґрунтувати 

проблему і в подальшому дотримуватися такої процедури розгляду 
звернення чи скарги: 

1. Підготовка персоніфікованої заяви.  
2. Реєстрація заяви відповідно до суб’єктів звернення.  
3. Термін від заяви до створення комісії.  

4. Створення комісії з розгляду заяви.  
5. Термін розгляду заяви та перевірки фактів.  

6. Відповідь на звернення чи скаргу.  
7. Реєстрація відповіді відповідно до суб’єктів звернення чи скарги.  

8. Дії з удосконалення системи забезпечення якості освіти 
відповідно до предмету звернення. 

5.5. У разі виникнення проблемних моментів у процесах забезпечення 
якості освіти здобувачі можуть ініціювати проведення власних опитувань з 

метою покращення цих процесів та інформувати керівництво  Інституту пр о 
результати опитувань. 

5.6. Керівництво Інституту заохочує кафедри, структурні підрозділи 
проводити систематичний моніторинг задоволеності здобувачів та інших 
учасників освітнього процесу рівнем якості освітніх послуг.  

 
 

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО В УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУРАХ 
ІНСТИТУТУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

 
6.1. Залучення здобувачів до процесів покращення якості вищої освіти 

буде ефективним, якщо забезпечити постійне й активне їх представництво на 
всіх рівнях діяльності Інституту.  

6.2. Студентське представництво необхідно задіювати в роботі 
управлінських структур, комісій, які займаються плануванням, прийняттям 

рішень, їх імплементацією та оцінюванням результатів діяльності щодо 
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відповідності стандартам якості вищої освіти.  
 

 
7. ПОКАЗНИКИ УЧАСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСАХ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 
7.1. Основними показниками участі здобувачів освіти у процесах 

забезпечення якості освіти є: 
– наявність пропозицій, поданих студентами та впроваджених/врахованих 

управлінськими органами Інституту; 
– представництво студентів в управлінських органах Інституту; 

– участь студентів в моніторингу якості освіти: 
– публічні виступи студентів з питань якості освітнього процесу; 

– участь студентів у заходах, що проводяться на базі Інституту 
(конференціях, круглих столах, вебінарах, майстер -класах, освітніх 

коворкінгах, панельних дискусіях тощо). 
 

8. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН  
ДО ПОЛОЖЕННЯ  

 

8.1. Положення про участь здобувачів Білоцерківського інституту 
неперервної професійної освіти у забезпеченні якості вищої освіти 

затверджується Вченою радою Інституту.  
8.2. Внесення змін до Положення здійснюється на підставі рішення 

Вченої ради Інституту.  
8.3. Внесення суттєвих змін до даного Положення здійснюється лише 

за згодою органів студентського самоврядування Інституту.  
8.4.У випадку внесення змін або доповнень у локальні нормативно-

правові документи, що регламентують питання даного Положення, відповідні 
пункти Положення втрачають свою чинність і вступають у дію внесені зміни.  
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