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Положення про систему внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті 

фізичного виховання і спорту України 

 

1. Загальні положення. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті фізичного 

виховання і спорту України (далі – Положення) розроблено у відповідності 

до статті 16 Закону України «Про вищу освіту»  

Система внутрішнього забезпечення якості передбачає здійснення 

університетом таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального 

закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації;  

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних 

закладів і здобувачів вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів.  

 

2. Основні напрямки забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти  

Основна мета розвитку освіти в Університеті на 2015–2020 роки 

спрямована на підвищення якості навчального процесу, вдосконалення 

програм підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра, 

розширення переліку нових магістерських спеціальностей та спеціалізацій 

відповідно до попиту на вітчизняному та міжнародному ринках праці. 



Для вирішення цих питань постійно ведеться робота щодо покращення 

навчально-методичного, кадрового, наукового, матеріально-технічного 

інформаційного забезпечення освітнього процесу; удосконалення навчальних 

планів та змісту навчання з дисциплін; впровадження системи моніторингу 

рівня знань студентів; підвищення кваліфікації викладацького складу; 

моніторингу якості організації навчальних занять у відповідності з 

розробленою внутрішньою системою забезпечення якості освіти в 

університет. 

 

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців освітніх рівнів 

бакалавра і магістра має відповідати нормативним документами, визначеним 

Міністерством освіти і науки України. 

Контроль за відповідністю навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу в Університеті нормативним вимогам здійснюють 

навчально-методичний відділ, деканати та кафедри у межах своїх службових 

обов’язків. 

Навчально-методичний комплекс (далі – НМК) дисциплін є одним із 

основних елементів навчально-методичного забезпечення навчального 

процесу. 

Підготовку НМК дисциплін здійснюють науково-педагогічні 

працівники, які відповідають за їх викладання. 

НМК дисципліни складається з: 

програма навчальної дисципліни;  

робоча програма навчальної дисципліни; 

плани-проспекти (чи тексти) лекцій; 

плани лабораторних, практичних та семінарських занять; 

залікові/екзаменаційні вимоги; 

екзаменаційні білети; 

контрольні завдання для перевірки знань та критерії оцінювання знань і 

вмінь студентів; 

дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів; 

тематика та методичні вказівки щодо виконання контрольних, курсових 

робіт; 

тематика та методичні вказівки щодо виконання дипломних робіт, 

магістерських дипломних робіт; 

фонд навчально-методичної та довідникової літератури для забезпечення 

самостійної роботи студентів. 

фонд наочного супроводження навчального процесу. 

В університеті працює науково-методична рада, яка координує 

діяльність, спрямовану на поліпшення якості підготовки фахівців та 

підвищення рівня забезпечення навчально-методичними матеріалами 

навчальних дисциплін на кафедрах. З цією метою науково-методична рада 

університету на початку кожного навчального року розглядає питання, які 

стосуються перевірки наявності навчально-методичних матеріалів та їх 

відповідності існуючим вимогам. Результати перевірки аналізуються і за 



результатами аналізу кафедрам надаються конкретні рекомендації щодо 

розробки та оновлення навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін. 

 

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників 

університету формується згідно з вимогами нормативних документів 

Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, а саме 

відповідно до «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти», затверджених постановою кабінету міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187. 

В Університеті лекційні заняття, як правило, проводяться науково-

педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими званнями. 

До проведення занять з навчальних дисциплін допускаються науково-

педагогічні працівники, у яких відповідність спеціальності дисципліні, що 

викладається, визначається згідно з документами про вищу освіту або про 

науковий ступінь, або про вчене звання або науковою спеціальністю, або 

досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років, або 

проходженням відповідного науково-педагогічного стажування тривалістю 

не менше шести місяців та наявністю трьох одноосібних публікацій з цієї 

навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових 

виданнях України, або виданого підручника чи навчального посібника з цієї 

навчальної дисципліни згідно з вимогами Міністерства освіти і науки 

України. 

Зарахування науково-педагогічних працівників на роботу до 

Університету здійснюється відповідно до Положення про проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Національного університету фізичного виховання і спорту 

України та укладання з ними трудових договорів. 

Контроль за якістю кадрового забезпечення навчального процесу в 

Університеті здійснюють відділ кадрів, навчально-методичний відділ. 

Після закінчення навчального року науково-педагогічні працівники 

готують звіт про виконання всіх видів робіт, які аналізуються на кафедрі і в 

узагальненому вигляді є складовою звіту кафедри, що надається до 

навчально-методичного відділу. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» Університет 

забезпечує підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників не 

рідше, ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. 

Базовими для підвищення кваліфікації є освітні та наукові установи 

Міністерства освіти і науки України та НАПН України. 

Метою такого підвищення кваліфікації і стажування науково-

педагогічних працівників є формування якісного науково-педагогічного 

персоналу Університету, що спрямоване на розв’язання кадрових проблем, 

реалізацію механізмів кар’єрного росту науково-педагогічних працівників, їх 

мотивації до якісної професійної діяльності та соціального захисту тощо. 

 



Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в 

Університеті має відповідати вимогам до проведення лекційних, практичних 

і лабораторних занять, практик, що визначені нормативними документами 

Кабінету Міністрів України та Міністерством освіти і науки України, які 

зазначають мінімальні нормативи для забезпечення підготовки фахівців 

освітніх рівнів бакалавра і магістра матеріально-технічною та інформаційною 

базою. 

Для організації  освітнього процесу університет має 9 навчальних  

корпусів та спеціалізовані спортивні зали, плавальний та веслувальний 

басейни, лижну та веслувальну бази. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та контрольних заходів, мультимедійним 

обладнанням, комп’ютерними робочими місцями, бібліотекою з читальним 

залом тощо відповідає нормативним вимогам та вимогам, нормам і правилам з 

пожежно-технічного, санітарного нагляду та охорони праці. 

Для розробки фундаментальних наукових досліджень в Університеті 

працює Науково-дослідний інститут, лабораторії якого забезпечені 

найсучаснішим обладнанням вітчизняних і зарубіжних виробників. Це, разом 

із реконструкцією та оснащенням спортивних споруд (плавального басейну, 

веслувального центру, стрілецького тиру, залів боротьби та важкої атлетики 

тощо), створило необхідні умови для проведення наукових досліджень на 

сучасному рівні і процесу підготовки та підвищення кваліфікації фахівців. 

 

Важливою складовою забезпечення системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти є контроль за 

якістю проведення навчальних занять та якістю знань студентів. 

В Університеті існує система контролю за рівнем засвоєння студентами 

знань, умінь та отримання необхідних компетентностей, які передбачені 

освітньою програмою. До цієї системи входять поточний, семестровий 

контроль та атестація здобувачів вищої освіти.   

Кожен рік до початку другого семестрового контролю студенти ІV 

курсу складають Інтегрований іспит, метою якого є визначення відповідності 

показників якості освіти стандартам вищої освіти та встановлення 

мінімального рівня професійної компетентності, потрібної для присвоєння 

кваліфікації фахівця відповідного освітнього ступеня. 

Результати успішності студентів виносяться на розгляд науково-

методичної ради університету. 

 


