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1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Комісія з якості освіти (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим 

органом, що діє при адміністрації Університету Ушинського, склад якої 

затверджується наказом керівника закладу вищої освіти з терміном дії п’ять 

років. 

1.2. Комісія керується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»; 

нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, 

Національного агентства з якості вищої освіти. 

1.3. Склад Комісії:  

1.3.1. Комісію очолює її голова, який призначається керівником 

Університету Ушинського на строк діяльності комісії.  

1.3.2. До складу Комісії входять гаранти освітніх програм, представники 

органів студентського самоврядування. 

1.3.3. У складі Комісії можуть формуватися підкомісії за окремими 

складниками  забезпечення якості вищої освіти. 

1.3.4. На факультетах/інституті Університету Ушинського працюють 

відповідальні особи з якості освіти, повноваження яких визначаються Комісією. 

Комісія може делегувати частину своїх повноважень відповідальним особам з 

якості освіти факультетів. 

1.3.5. Секретар Комісії обирається на першому засіданні з-поміж її членів. 

 

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ З ЯКОСТІ ОСВІТИ 

УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО 

 

Мета Комісії: підвищення якості освітнього процесу. 

Основні завдання Комісії: удосконалення чинних освітніх програм 

підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії 

(PhD), розширення переліку бакалаврських, магістерських освітніх програм, 

PhD-програм, програм професійного розвитку (підвищення кваліфікації) 

науково-педагогічних, педагогічних працівників та фахівців відповідно до 

попиту на вітчизняному й міжнародному ринках праці. 

 

3. ФУНКЦІЇ КОМІСІЇ З ЯКОСТІ ОСВІТИ  

УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО 

 

3.1. Упровадження в практику освітньої діяльності Університету 

Ушинського компетентнісного підходу при розробленні та перегляді освітніх 
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програм, засобів діагностики та критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої 

освіти. 

3.2. Науково-методичний супровід узгодження освітніх зі стандартами 

вищої освіти для всіх спеціальностей, освітніх рівнів. 

3.3. Науково-методичний супровід і розроблення пропозицій щодо 

виконання нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і 

науки України, Національного агентства з якості вищої освіти при розробленні 

освітніх програм робочими групами Університету Ушинського.  

3.4. Науково-методичний супровід перегляду, оновлення освітніх програм, 

що відповідали б запитам ринку праці та кращим зарубіжним аналогам. 

3.5. Експертиза концепції, структури, змісту освітніх компонентів освітніх 

програм для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. 

3.6. Подання до затвердження вченою радою Університету Ушинського 

освітніх програм. 

3.7. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін. 

3.8. Координація роботи структурних підрозділів Університету 

Ушинського, залучених до розроблення, перегляду, оновлення освітніх програм.  

3.9. Координація роботи структурних підрозділів Університету 

Ушинського, залучених до формування бази даних вибіркових навчальних 

дисциплін. 

3.10. Залучення до роботи високопрофесійних науково-педагогічних 

працівників з міжнародним досвідом з інших ЗВО України та зарубіжжя.  

3.11. Координація роботи щодо залучення роботодавців освітньої та інших 

галузей до участі в підготовці та реалізації освітніх програм, узгодження з ними 

розроблених в Університеті Ушинського освітніх програм.  

3.12. Науково-методичний супровід процесу адаптації освітнього процесу 

для здобуття якісної освіти здобувачами вищої освіти з особливими освітніми 

потребами. 

3.13. Експертиза концепції, структури, змісту програм професійного 

розвитку (підвищення кваліфікації) науково-педагогічних, педагогічних 

працівників та фахівців, які здійснюються структурними підрозділами 

Університету Ушинського. 

 

4. РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ З ЯКОСТІ ОСВІТИ  

УНІВЕРСИТЕТУ УШИНСЬКОГО 

 

4.1. Комісія реалізує свої функції шляхом проведення засідань. 

4.2. Засідання Комісії проводяться в приміщенні головного корпусу за 

адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, к. 29 (конференц-зал)). 
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4.3. Засідання Комісії проводяться щомісячно (окрім липня), як правило, 

четвертого вівторка поточного місяця і розпочинаються о 13.30.  

 
 


