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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти 

та освітньої діяльності Української академії друкарства (далі - Положення) 

розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» (стаття 16. 

Система забезпечення якості вищої освіти), Положення про організацію 

освітнього процесу в Українській академії друкарства» та інших 

нормативних документів.  

1.2. Система внутрішнього забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності передбачає здійснення академією таких процедур і заходів: 

 – визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

і наукових працівників УАД та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті академії та в будь-який 

інший спосіб; 

– забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 

наукових працівників; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу за кожною освітньою програмою; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

– забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату; 

– інших процедур і заходів. 
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2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

2.1. Метою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти є підвищення конкурентоспроможності Академії з 

надання освітніх послуг, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців 

освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», розширення переліку нових 

спеціальностей (освітніх програм) відповідно до попиту на вітчизняному та 

міжнародному ринках праці.  

Підвищення конкурентоспроможності Академії з надання освітніх 

послуг вимірюється індикаторами, основними з яких визначено:  

– якість освітнього процесу; 

– конкурс за спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу та 

місць державного замовлення; 

 – кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному 

житті держави тощо. 

2.2. Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти є: 

 – формування, оновлення і вдосконалення нормативної та методичної 

бази забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в 

Академії; 

 – моніторинг змісту та якості вищої освіти; 

 – контроль за дотриманням якості освітньої діяльності; 

 – моніторинг якості технологій навчання, ресурсного потенціалу 

Академії та управління відповідними ресурсами і процесами; 

 – моніторинг стану освітнього середовища Академії; 

 – формування і вдосконалення механізмів прозорості освітньої 

діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів; 
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 – розробка та удосконалення процедур забезпечення якості освітніх 

програм, що реалізуються; 

 – залучення роботодавців до участі в підготовці та реалізації 

навчальних програм, спеціальностей та освітніх програм, узгодження 

з ними освітніх і професійних стандартів; 

 – участь науково-педагогічних працівників у розробленні та 

впровадженні державних стандартів змісту освіти, національної 

системи кваліфікацій; 

 – інтеграція Академії із закладами освіти різних рівнів, науковими 

установами та підприємствами; 

 – розробка рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти, їх впровадження тощо. 

2.3. Система забезпечення якості вищої освіти в Академії ґрунтується 

на таких засадах: 

 – усвідомлення усіма учасниками освітнього процесу Академії 

відповідальності за якість вищої освіти; 

 – прийняття, на основі аналізу повної та об’єктивної інформації, 

обґрунтованих управлінських рішень; 

 – делегування керівникам на всіх рівнях управління Академії 

відповідних функцій і повноважень із забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти, а також відповідальності за роботу 

системи; 

 – встановлення зворотного зв’язку в Академії з учасниками освітнього 

процесу та стейкхолдерами; 

 – системне навчання учасників освітнього процесу; 

 – максимальне урахування вимог до якості вищої освіти всіх 

зацікавлених сторін.  

2.4. Забезпечення якості вищої освіти в Академії є складовою 

діяльності відповідних структурних підрозділів і посадових осіб, яким 

делеговані функції та повноваження з питань якості освіти, та самоврядних 
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структур академії. У сукупності вони утворюють організаційну структуру 

системи забезпечення якості вищої освіти.  

2.5. Відповідальні структурні підрозділи та відповідні посадові особи 

формують нові та удосконалюють діючі норми, стандарти, процедури та 

механізми забезпечення якості вищої освіти, які складають змістову частину 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти 

в Академії.  

2.6. Змістова складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

включає: 

 - політику забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти; 

- моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; 

 - забезпечення якості освітньої діяльності на етапах: доступу до освіти, 

навчання за освітньою програмою та атестації здобувачів вищої 

освіти; 

 - забезпечення якості кадрового складу; 

 - ресурсне забезпечення освітньої діяльності; 

 - інформаційне забезпечення освітньої діяльності; 

 - забезпечення академічної доброчесності.  

 

3. ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ В АКАДЕМІЇ 

3.1. Академія публічно формує політику забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти, яка становить частину його стратегічного 

менеджменту. Її основний зміст полягає у прийнятті стратегічних 

управлінських рішень щодо організації та реалізації освітнього процесу на 

рівні, достатньому для дотримання відповідності результатів навчання 

вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти 

та/або договором про надання освітніх послуг.  
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3.2. До стратегічного рівня управління Академії належать посадові 

особи (ректор, проректори), колегіальні органи – Збори трудового колективу 

УАД та Вчена рада Академії.  

3.3. Політика щодо забезпечення якості освітньої діяльності та вищої 

освіти розробляється на стратегічному рівні і втілюється через відповідні 

структури Академії і процеси, із залучанням до цього зовнішніх 

стейкхолдерів (зацікавлених сторін).  

3.4. Формування політики Академії щодо забезпечення якості освітньої 

діяльності і вищої освіти здійснюється: 

 – з урахуванням європейських стандартів і рекомендацій із 

забезпечення якості вищої освіти (ESG-2015); 

 – з дотриманням національних стандартів вищої освіти; 

 – з огляду на автономію закладу вищої освіти як відповідального за 

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти; 

 - з використанням системного та процесного підходів до управління 

якістю на всіх стадіях освітнього процесу.  

3.5. Політика забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти є 

пріоритетною в Академії і поширюється на всі рівні управління.  

3.6. Кожний співробітник Академії в межах своєї компетенції несе 

відповідальність за реалізацію політики забезпечення якості освітньої 

діяльності та вищої освіти.  

 

4. МОНІТОРИНГ ТА ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ 

4.1. Освітня програма – це система освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги 

до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
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навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного 

ступеня вищої освіти.  

4.2. Освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-наукова) має 

відповідати вимогам стандарту вищої освіти. Стандарти вищої освіти для 

кожного ступеня вищої освіти за кожною спеціальністю відповідно до 

Національної рамки кваліфікацій розробляє та затверджує МОН України за 

погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти.  

4.3 Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів, сформульований у термінах 

результатів навчання;  

– форми атестації здобувачів; 

 – вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;  

– вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).  

4.4 За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів 

вищої освіти Академія розробляє тимчасові стандарти вищої освіти, які 

затверджуються рішенням вченої ради академії та вводяться в дію наказом 

ректора. 

4.5. Для організації діяльності з розробки та реалізації освітньої 

програми наказом ректора Академії створюється проектна група на чолі з її 

керівником – гарантом освітньої програми. 

4.6. На підставі відповідної освітньої програми за кожною 

спеціальністю проектною групою розробляється навчальний план. 

Навчальний план - нормативний документ, який складається на підставі 

освітньо-професійної програми і визначає перелік та обсяг нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 
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форми проведення навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, 

семінарські, індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі 

практики) та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми і засоби проведення 

поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані відображається 

також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу.  

Навчальний план розробляється для вступників поточного року на весь 

період реалізації відповідної освітньої програми підготовки, розглядається 

Вченою радою Академії і затверджується ректором.  

4.7. На основі навчального плану за кожною спеціальністю і освітньою 

програмою для конкретизації планування освітнього процесу на кожний 

навчальний рік (кожний рік набору) складається робочий навчальний план. 

Робочий навчальний план ухвалюється вченою радою Академії та 

затверджується проректором з науково-педагогічної роботи.  

4.8 Згідно з вимогами відповідних освітніх програм підготовки 

фахівців, відповідно до навчального плану кафедрами розробляються 

програми навчальних дисциплін. З метою забезпечення цілісності освітнього 

матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, 

попередження дублювання, врахування міждисциплінарних зв’язків 

програми навчальних дисциплін розглядаються на засіданні кафедри, яка 

забезпечує викладання відповідної навчальної дисципліни і затверджується 

проректором з НПР. Перегляд та затвердження програм навчальних 

дисципліни здійснюється за потреби, але не рідше раз у два роки. 

4.9. Регулярний моніторинг і перегляд освітніх програм передбачає їх 

безперервне вдосконалення, в результаті чого створюється сприятливе 

освітнє середовище для здобувачів вищої освіти.  

Основними параметрами оцінювання якості освітньої програми можуть 

бути:  

- відповідність змісту вищої освіти вимогам роботодавців та запитам 

здобувачів;  

- відповідність програми Національній рамці кваліфікацій;  
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- безпосередній зв’язок результатів навчання з компетентностями 

випускників, що регламентовані стандартами вищої освіти та 

освітніми програмами за спеціальностями.  

4.10. До процесу моніторингу та перегляду освітніх програм в Академії 

можуть залучатися внутрішні та зовнішні стейкхолдери: здобувачі вищої 

освіти, адміністративний персонал, науково-педагогічний персонал, зовнішні 

зацікавлені сторони (роботодавці, регіональні органи влади тощо), 

випускники. Цей процес передбачає застосування відповідних процедур, 

пов’язаних з одержанням та аналізом інформації щодо змістовності й 

організації освітнього процесу за програмами.  

 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЕТАПАХ: 

ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ, НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ 

ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

5.1. Академія послідовно дотримується попередньо розроблених та 

опублікованих правил, що охоплюють усі етапи освітньої діяльності: доступ 

до вищої освіти (вступ), освітній процес та атестацію здобувача освіти.  

5.2. Прийом на навчання до Академії здійснюється на конкурсній 

основі відповідно до «Правил прийому до Української академії друкарства» 

та «Положення про навчання іноземців та осіб без громадянства в 

Українській академії друкарства».  

5.3. Правила прийому до Академії розробляє відповідальний секретар 

приймальної комісії згідно з Умовами прийому на навчання до закладів 

вищої освіти, які щорічно затверджує МОН України. Правила прийому до 

Академії затверджуються Вченою радою Академії і оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті Академії.  

5.4. Прийом до аспірантури та докторантури здійснюється відповідно 

до Правил прийому до Української академії друкарства. 

5.5. Навчання здобувачів вищої освіти за освітньою програмою 

здійснюється згідно з навчальним планом та розкладом занять відповідно до 
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навчального плану. Освітній процес та оцінювання рівня підготовленості 

здобувачів вищої освіти регламентуються Положенням про організацію 

освітнього процесу в Українській академії друкарства.  

5.6. Оцінювання знань здобувачів здійснюється відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Українській академії 

друкарства В Академії використовуються різні форми контролю після 

закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з 

певної навчальної дисципліни (усна, письмова, комбінована, тестування 

тощо). Зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та 

критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри. Результати 

виставляються у вигляді підсумкової оцінки за 100-бальною, національною 

шкалою і шкалою ЄКТС  

5.7. Контроль успішності навчальної діяльності студента поєднує 

контрольні заходи й аналітичну роботу.  

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою контрольних 

заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим переведенням 

підсумкових оцінок до національної шкали та шкали ЄКТС. Контрольні 

заходи включають у себе вхідний, поточний, модульний, підсумковий, 

семестровий, ректорський контроль, комплексні контрольні роботи, 

атестацію.  

Аналітична робота проводиться з метою визначення якості освітнього 

процесу. Результати аналізу використовуються для подальшого підвищення 

рівня навчальної та навчально-методичної роботи учасників освітнього 

процесу.  

На початку семестру науково-педагогічний працівник, який викладає 

навчальну дисципліну, повинен ознайомити здобувачів зі змістом, 

структурою та формою проведення контрольних заходів, порядком 

накопичування балів, із системою та критеріями оцінювання засвоєння 

здобувачами навчального матеріалу. 
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Вхідний контроль проводиться на початку вивчення нового курсу з 

метою визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, які забезпечують 

цей курс. Контроль проводиться на першому занятті за завданнями, які 

відповідають програмі попередньої дисципліни.  

Поточний контроль проводиться викладачами під час аудиторних 

занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного 

контролю – забезпечення зворотнього зв'язку між викладачами та студентами 

у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією 

студентів. Інформація, одержана при поточному контролі, використовується 

як викладачем для коригування методів і засобів навчання, так і студентами 

для планування самостійної роботи. Поточний контроль може проводитися у 

формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних 

заняттях та лекціях, а також у формі комп'ютерного тестування. Форми 

проведення поточного контролю та критерії оцінювання рівня знань 

відображаються у робочих програмах навчальних дисциплін. Результати 

поточного контролю (поточна успішність) є основною інформацією при 

проведенні заліку і враховуються викладачем при визначенні результатів 

модульного контролю та підсумкової екзаменаційної оцінки з певної 

дисципліни. 

Модульний контроль - це контроль знань студентів після вивчення 

логічно завершеної частини навчальної програми дисципліни. Цей контроль 

може проводитись у формі контрольної роботи, тестування, виконання 

розрахункового або розрахунково-графічного завдання, курсового проекту 

(роботи) тощо. Кількість модульних контролів, форми контрольних заходів і 

критерії оцінювання під час контролю визначається в робочій програмі 

навчальної дисципліни.  

За підсумками модульного контролю викладач може сформувати 

підсумкову оцінку знань студентів і оголосити її до початку екзаменаційної 
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сесії. Під час екзаменаційної сесії студенти, які не згодні з оцінкою за 

підсумками модульного контролю, складають екзамен.  

Ректорський контроль якості підготовки здобувачів з навчальної 

дисципліни є контролем стійкості знань, умінь та навичок і може 

проводитись як за окремими розділами (модулями), так і з дисципліни в 

цілому, з метою перевірки визначення рівня залишкових знань здобувачів, 

контролю якості освітнього процесу та удосконалення критеріїв оцінювання 

навчальних здобутків здобувачів. Для проведення ректорського контролю 

використовується пакет контрольних робіт для перевірки знань, який є 

складовою науково-методичного забезпечення навчальної дисципліни і 

розробляється науково-педагогічними працівниками кафедри, які викладають 

відповідну навчальну дисципліну, та затверджується на засіданні кафедри.  

Після завершення кожної семестрової сесії деканатами факультетів 

визначаються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Академії 

рейтинги здобувачів за результатами їх успішності. 

5.8. Організація практичної підготовки здобувачів регламентується 

Положенням про організацію освітнього процесу в Українській академії 

друкарства, Положенням про проходження практик студентами Української 

академії друкарства. Мета практичної підготовки здобувача - узагальнення 

набутих теоретичних та практичних знань, одержання професійних навичок і 

умінь, що формують фахівців із вищою освітою відповідного ступеня та 

сприяють підвищенню якості підготовки фахівців. Практична підготовка 

здобувача здійснюється шляхом проходження ним практики, стажування на 

підприємствах, в установах та організаціях або у його структурних 

підрозділах, що забезпечують практичну підготовку. Практична підготовка 

здобувача передбачає безперервність і послідовність її проведення протягом 

навчання, що сприяє закріпленню відповідних компетентностей у майбутніх 

фахівців. Види, обсяг і терміни проведення навчальної та виробничої 

практик, виробничо-кваліфікаційної (переддипломної) практики 

(стажування) в Академії визначаються у навчальному (робочому 
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навчальному) плані з певної спеціальності (освітньої програми). Зміст певної 

навчальної чи виробничої практики (стажування) визначається у відповідній 

програмі. Практика може проводитись як з відривом, так і без відриву від 

навчання. Виробничо-кваліфікаційна (переддипломна) практика 

(стажування) перед атестацією здобувача проводиться з відривом від 

навчання і безпосередньо пов'язана з майбутньою професійною діяльністю. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики, 

виробничо-кваліфікаційної (переддипломної) практики (стажування) 

забезпечують відповідні кафедри. Загальну організацію практики, 

переддипломної практики (стажування) здобувачів та контроль за її 

проведенням здійснюють навчальний відділ, і керівники практики. 

Проведення кожного виду практики регламентується наказом ректора 

академії. Результати проведення та захисту практики обговорюються на 

засіданнях кафедр. Загальні підсумки за результатами проведення практик 

здобувачів проводяться на вченій раді факультету не менше одного разу 

протягом навчального року. Моніторинг якості організації практики 

забезпечують щорічні опитування здобувачів, випускників та представників 

роботодавців. 

5.9. Умови та порядок поновлення, переведення та відрахування 

здобувачів вищої освіти здійснюється згідно з Положенням про організацію 

освітнього процесу в Українській академії друкарства та  Положенням про 

порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

здобувачів вищої освіти, а також надання їм академічної відпустки та права 

на повторне навчання. 

5.10. Під час навчання здобувачі вищої освіти мають право займатися 

науковою діяльністю. Для цього в Академії створюються відповідні умови: 

функціонують наукові гуртки на кафедрах, Рада молодих учених і 

спеціалістів, проводяться наукові заходи тощо. Цей процес регламентується 

Положенням про студентський науковий гурток та проблемну групу, 

Положенням про науково-технічну раду.  
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5.11. В Академії створюються умови для реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу, порядок якої встановлюється 

відповідним Положенням про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасниками освітнього процесу Української академії друкарства.  

5.12. Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється за умови 

виконання навчального плану освітньої програми у повному обсязі 

відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу в Української 

академії друкарства,  Положення про екзаменаційну комісію в Українській 

академії друкратсва. Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра чи 

магістра, здійснюється екзаменаційною комісією. Академія на підставі 

рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала 

відповідну освітню програму на певному рівні вищої освіти і пройшла 

атестацію, відповідний ступінь вищої освіти та видає документ про вищу 

освіту. Критерії оцінювання компетентностей на екзамені є обов’язковою 

складовою програми комплексного екзамену. Критерії оцінювання 

компетентностей під час захисту дипломних проектів (робіт) є обов’язковою 

складовою Методичних рекомендацій з виконання дипломних проектів 

(робіт) за відповідною спеціальністю (освітньою програмою).  

 

 

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ КАДРОВОГО СКЛАДУ 

6.1. Освітню діяльність в Академії провадить науково-педагогічний 

персонал з належним рівнем кваліфікації. Процедура відбору та призначення 

на посади науково-педагогічних працівників регулюється Положенням про 

порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів). Для цього в Академії застосовуються чесні і прозорі процеси 

щодо прийняття на роботу та розвитку персоналу, що передбачає такі 

складові: прийом на роботу; підвищення кваліфікації; рейтингове 

оцінювання результатів діяльності науково-педагогічного працівника.  



15 

 

6.2. Організація роботи науково-педагогічних працівників здійснюється 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Української 

академії друкарства. 

Основним документом планування та обліку роботи науково - 

педагогічних працівників Академії є індивідуальний план роботи науково-

педагогічного працівника, який визначає його роботу через планування й 

облік персональної роботи на навчальний рік, виходячи з вимог робочого 

навчального плану, посадових обов’язків викладача і плану роботи кафедри. 

В індивідуальному плані зазначають всі види робіт, що плануються на 

навчальний рік та за якими науково-педагогічний працівник звітує із 

заповненням відповідної графи. Основними видами робіт є навчальна, 

методична, наукова та організаційна. Індивідуальні плани роботи науково-

педагогічних працівників затверджує завідувач кафедри. Кожний викладач 

звітує про виконання індивідуального плану на засіданні кафедри за осінній 

навчальний семестр до 1 лютого, за весняний навчальний семестр та 

навчальний рік - до 1 липня. Керівник кафедри робить висновок про 

виконання індивідуального плану, підсумки виконання індивідуальних 

планів викладачів оформлюються протоколом кафедри. При переукладанні 

(продовженні) трудового договору (контракту) на кафедрі проводиться 

звітування науково-педагогічного працівника. Звіт розглядається на 

засіданнях кафедри і вченої ради факультету, які дають висновок щодо 

подальшої роботи науково-педагогічного працівника або приймають рішення 

про його невідповідність обійманій посаді внаслідок недостатньої 

кваліфікації. 

6.3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

передбачає вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, 

розширення й оновлення професійних компетентностей і може 

здійснюватися у таких формах:  

1) довгострокове підвищення кваліфікації: навчання за освітньою 

програмою, участь у сертифікаційних програмах, курсах та стажування;  
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2) короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари- 

практикуми, тренінги, конференції, вебінари, круглі столи, майстер-класи 

тощо.  

6.4. Академія забезпечує підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних і наукових працівників не рідше одного разу на п’ять 

років із збереженням середньої заробітної плати.  

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників організовується та проводиться згідно з Положенням про 

підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

Української академії друкратсва, яке затверджується Вченою радою Академії 

та вводиться в дію наказом ректора.  

Результати підвищення кваліфікації враховуються під час обрання на 

посаду за конкурсом чи укладання трудового договору з науково-

педагогічним працівником.  

6.5. Рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічного 

працівника передбачає встановлення кількісного показника результатів 

якості його роботи,  що формується за основними напрямами діяльності з 

використанням низки відповідних параметрів та шкали оцінювання. Цей 

процес регулюється Положенням про рейтингову систему оцінки діяльності 

науково-педагогічних працівників УАД.  

Завданнями рейтингового оцінювання в УАД є:  

– аналіз і оцінка результатів якості діяльності викладачів і кафедр 

академії; 

– посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників у 

підвищенні своєї професійної кваліфікації, в освоєнні передового 

педагогічного досвіду, в творчому підході до процесу викладання;  

– забезпечення вищої об’єктивності оцінок якості діяльності викладачів 

за рахунок повноти та достовірності інформації;  

– посилення колективної зацікавленості викладачів в покращенні 

кінцевих результатів підготовки фахівців з вищою освітою; 



17 

 

 – диференціація обов’язкових та заохочувальних надбавок 

співробітників 

6.6. Оцінювання якості діяльності керівного працівника Академії 

передбачає процедури, за допомогою яких визначається рівень його здатності 

у межах делегованої компетенції забезпечувати достатній рівень якості 

освітньої діяльності. Основними такими процедурами є:  

- звіти керівників на засіданнях Вченої ради, ректорату, кафедр про 

результати діяльності підпорядкованого підрозділу чи напряму 

діяльності; 

 - розгляд на засіданнях Вченої ради та ректорату діяльності 

структурного підрозділу.  

6.7. Критерії оцінювання визначаються з огляду на предмет діяльності 

структурного підрозділу, напрям діяльності та завдання, які стояли перед 

керівником.  

 

 

7. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.1. Матеріально-технічна база Академії повністю пристосована для 

підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальних корпусах, на 

базах практик; забезпеченість складає 100%.  

7.2. Заняття за розкладом проводяться в сучасних аудиторіях, 

лабораторіях та комп’ютерних класах. В Академії створено умови для 

доступу до інтернет, в корпусах Академії діє безкоштовна та цілодобова WiFi 

мережа.  

7.3. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, 

електронної бібліотеки, видавничій діяльності Академії, веб-ресурсам 

Академії.  

7.4. Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується розвиненою 

соціальною інфраструктурою. Академія розміщена у 5 корпусах, які 
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повністю відповідають санітарним нормам, що пред'являються до закладів 

вищої освіти, є 2 гуртожитки для студентів; наявна достатня кількість 

спортивних споруд; працюють пункти громадського харчування; медпункт; 

їдальні та буфети.  

7.5. Ресурсне забезпечення здійснюється відповідно до основної мети 

освітньої діяльності та є загальнодоступним для усіх учасників освітнього 

процесу.  

7.6. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітньої діяльності 

здійснюється відповідними структурами щорічно та за потреби.  

 

8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

8.1. Для ефективного управління освітньою діяльністю Академії 

структурні підрозділи та посадові особи системно організовують збір, аналіз і 

використання відповідної інформації, тобто формується й використовується 

відповідна інформаційна система.  

8.2. Інформаційна система Академії структурно передбачає 

формування підсистем, які функціонують у формі:  

1) внутрішнього паперового документообігу;  

2) внутрішнього електронного обміну інформацією;  

3) Веб-сайту Академії.  

8.3. Підсистема внутрішнього паперового документообігу формується 

та функціонує відповідно до Інструкції з діловодства в Українській академії 

друкарства.  

8.4. Підсистема внутрішнього електронного обміну інформацією 

формується через електронний поштовий сервіс і забезпечує взаємний обмін 

інформацією між структурними підрозділами та посадовими особами для: 

прийняття рішень, отримання інформації з приводу виконання завдань, 

інформування про прийнятті рішення тощо.  

8.5. Веб-сайт Академії використовується для висвітлення 

інформаційних ресурсів та позиціювання Академії в інтернетсередовищі. 
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9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

9.1. В Академії створюються умови для дотримання академічної 

доброчесності. Вимогами академічної доброчесності мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової (творчої) діяльності з метою недопущення плагіату та забезпечення 

довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.  

9.2. Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними та 

науковими працівниками передбачає:  

– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 – дотримання норм законодавства про інтелектуальну власність;  

– надання достовірної інформації про методики і результати 

досліджень, джерела використаної інформації та власну науково-педагогічну 

діяльність; 

 – контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами 

освіти;  

– об’єктивне оцінювання результатів навчання.  

9.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти 

передбачає: 

 – самостійне виконання навчальних завдань, вимог поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 

освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); 

 – посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей; 

 – дотримання норм законодавства про інтелектуальну власність;  

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації.  
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9.4. Забезпечення академічної доброчесності здійснюється на всіх 

рівнях освітнього процесу та наукової діяльності в Академії.  

9.5. Процедури та принципи дотримання академічної доброчесності 

учасників освітнього процесу регламентує Положення про академічну 

доброчесність в Українській академії друкарства. 

 

 

 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСВІТНІ 

ПРОГРАМИ, СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ 

10.1. Публічність інформації про діяльність Академії забезпечується 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 (зі змінами) «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» та 

відповідних наказів та розпоряджень ректора Академії.  

10.2.  Інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті УАД, який 

містить основну інформацію про його діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, освітня, освітньо-наукова, видавнича, 

атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні 

підрозділи та їх склад, правила прийому, контактна інформація тощо). 

10.3. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті 

УАД, систематично оновлюється. 

 

 

 


