
РОЗПОДІЛ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ  

структурних підрозділів університету у внутрішній системі забезпечення якості  

 

 

Види діяльності  Складові діяльності Структури 

ОРГАНІЗАЦІЙНА   

Планування 

 

 

Забезпечення координації 

вертикальної та горизонтальної 

координації робіт та видів 

діяльності  

 

 

Затвердження положень, 

інструкцій, методичних 

рекомендацій тощо 

 

Комісія  з експертизи якості 

освітніх програм спеціальностей 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

 Комісія з питань академічної 

доброчесності 

Комісія Вченої ради  

з розвитку іншомовної освіти  

Центр по роботі з гарантами ОП 

Відділ міжнародних зв’язків 

НМР 

Відділ міжнародних зв’язків 

Центр освітніх дистанційних 

технологій  

Центр ІТ-технологій та 

комп’ютерного дизайну 

Забезпечення працездатності 

технічних засобів навчання  

 

Центр освітніх дистанційних 

технологій 

Розміщення інформації на 

головному сайті та робота над 

його вдосконаленням 

 

Центр ІТ-технологій та 

комп’ютерного дизайну 

МОНІТОРИНГОВА  

Якості кадрового забезпечення 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

Центр по роботі з гарантами ОП 

 

Навчально-методичного 

забезпечення 
НМР 

Рівень викладання дисциплін НМР 

Дотримання академічної 

доброчесності 

 

Комісія з питань академічної 

доброчесності 

Результатів освітнього процесу 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

Навчальний відділ 

Оновлення ОП 

 

Комісія  з експертизи якості 

освітніх програм спеціальностей 

Центр по роботі з гарантами ОП 

Реалізація ОП 

 

Комісія  з експертизи якості 

освітніх програм спеціальностей 

Центр по роботі з гарантами ОП 

Залучення стекхолдерів до 

освітнього процесу 

 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

Центр по роботі з гарантами ОП 

 



Процедури вільного вибору 

освітніх компонентів 

здобувачами вищої освіти 

 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

Центр по роботі з гарантами ОП 

 

Вирішення конфліктних 

ситуацій 

 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

 

Дотримання об’єктивності 

оцінювання під час екзаменів, 

заліків 

 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

Центр по роботі з гарантами ОП 

 

Академічна мобільність 

(зарахування кредитів) 

Центр по роботі з гарантами ОП 

Відділ міжнародних зв’язків 

Неформальна освіта 

(зарахування кредитів) 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу Центр по 

роботі з гарантами ОП 

 

Готовність здобувачів вищої 

освіти до складання ЗНО для 

вступу до магістратури 

 

 

Комісія Вченої ради  

з розвитку іншомовної освіти  

 

МЕТОДИЧНО-

КОНСУЛЬТАТИВНА  

Семінари 

 

Тренінги 

 

Майстер-класи 

 

Розробка методичних 

рекомендацій 

 

НМР 

Комісія  з експертизи якості 

освітніх програм спеціальностей 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу Комісія з 

питань академічної доброчесності 

Центр по роботі з гарантами ОП 

Відділ міжнародних зв’язків 

 

ЕКСПЕРТНО-

ДІАГНОСТИЧНА  

Відповідність ОП стандартам 

(за наявності), НРК 

 

Комісія  з експертизи якості 

освітніх програм спеціальностей 

Центр по роботі з гарантами ОП 

Якість матеріалів звіту-

самоаналізу ОП 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

Центр по роботі з гарантами ОП 

 

 

Відповідність нормативам 

робочих навчальних програм, 

силабусів 

 

НМР 

АНАЛІТИЧНА 
Аналіз, інтерпретація 

результатів, визначення стану, 

виявлення проблем: 

обговорення на засіданнях 

відповідного структури, 

виступи на засіданнях 

ректорату, вченої ради 

університету 

НМР 

Комісія  з експертизи якості 

освітніх програм спеціальностей 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу Комісія з 

питань академічної доброчесності 

Комісія з питань академічної 

доброчесності 

Центр по роботі з гарантами ОП 



 

ІНФОРМАЦІЙНА  Оприлюднення результатів 

анкетувань із якості освітньої 

діяльності 

 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу 

 

 

Оприлюднення результатів 

анкетувань із якості ОП 

 

 

Комісія  з експертизи якості 

освітніх програм спеціальностей 

Рейтинг здобувачів вищої 

освіти 

 

Навчальний відділ 

Рейтинг НПП 

 

 

Науковий відділ 

Оприлюднення результатів 

діяльності 

Комісія  з експертизи якості 

освітніх програм спеціальностей 

Центр експертизи та моніторингу 

якості освітнього процесу Комісія з 

питань академічної доброчесності 

Комісія Вченої ради  

з розвитку іншомовної освіти  

Центр по роботі з гарантами ОП 

Відділ міжнародних зв’язків 

НМР 

Відділ міжнародних зв’язків 

Центр освітніх дистанційних 

технологій  

Центр ІТ-технологій та 

комп’ютерного дизайну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


