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Положення про внутрiшню систему забезпечення якостi вищоi освiти
Iнституту бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii НАН УкраiЪи (далi - Положення)

розроблено на пiдставi Законiв Украiни <Про ocBiry>, <Про вищу ocBiTy>,
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 30.12.2015 Ns l187 <Про затвердження
Лiцензiйних уплов провадженнJI ocBiTHboi дiяльностi>>, в основу покладенi
Стандарти i рекомендацii щодо забезпечення якостi в Свропейському просторi
вищоi освiти (ESG).

Метою внутрiшньоi системи забезпечення якостi вищоi освiти в Iнститутi с

досяшIення позитивноi динамiки якостi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти шляхом
забезпечення вiдповiдностi ocBiTHboi дiяльностi вимогам державних ocBiTHix
стандартiв та потребам зацiкавлених cTopiH.

Система внутрiшнього забезпеченвя Iнститутом якостi освiти складаеться з

процедур i заходiв, передбачених нормами чинЕого законодавства, локшIьними
Еормативно-правовими актаI\4и та включа€:

1) визначення системи принципiв та процедур забезпечення якостi вищоi
освiти;

2) здiйснення монiторинry та перiодичний перегляд ocBiTHix програм,
навчzlльних планiв, оновлення й удосконалення навчаJIьно-методичного
забезпечення;

3) забезпечення пiдвищення квалiфiкацii науково-педагогiчних працiвникiв;
4) забезпечення E€uIBHocTi необхiдних pecypciB для органiзацii освiтнього

процесу, у тому числi для самостiйноi роботи здобувачiв третього рiвня вищоi
освiти за кожною освiтньою про|рамою;

5) забезпечення наявностi iнформацiйних систем для ефективного управлiння
ocBiTHiM процесом;

6) забезпечення публiчностi iнформацii про ocBiTHi програми, сryпенi освiти
та квалiфi кацlr

1. Принципи, на яких rрунту€ться система внутрiшнього забезпечення
якостi освiти:

1.1. вiдповiднiсть европейським та нацiональним стандартам якостi вищоi
освiти;

1.2. автономiя Iнституту, який несе вiдповiдальнiсть за забезпечення якостi
вищоi освiти;

1.3. здiйснення монiторинry якостi;
1.4. системний пiдхiд, який передбачае управлiння якiстю на Bcix стадiях

освiтнього процесу;



1.5. залуrення здобувачiв вищоi освiти, роботодавцiв та iнших зацiкавлених
cTopiH до процесу забезпечення якостi;

1.б. вiдкритiсть iнформацii на Bcix етапах забезпечення якостi.

2. Здiйснення монiторинry та перiодичного перегляду освiтньо-наукових
програм

2.1. OoBiTHbo-Ea}KoBa програма розробляеться вiдповiдно до затверджених у
встановленому порядку стандартiв вищоi освiти за вiдповiдною спецiальнiстю та
piBHeM вищоi освiти; за ix вiдсутностi - вiдповiдно до НацiоцальЕоi рамки
квалiфiкацiй.

2.2. Перегляд освiтньо-наукових програм вiдбуваеться за результатами iхнього
постiйного мокiторинry.

2.3. Критерii, за якими вiдбуваеться перегляд освiтньо-наукових програм,

формулюються як у результатi зворотного зв'язку iз науково-педагогiчними
працiвниками, здобувачами вищоi освiти, випускниками та роботодавцями, так i
внаслiдок прогнозування розвитку спецiальностей та потреб суспiльства.

2.4. ВiдповiдаIьними за монiторинг i перегляд освiтньо-наукових програм €:

- гарант ocBiTHbo-HayKoBoi програми;
- проектна група;
- заступники директора з HayKoBoi роботи;
- вчена рада Iнституту.
2.5. За результатами монiторинry та перегляду освiтньо-наукових програм у

разi необхiдностi вiдбуваеться ix доопрацювання.

3. Щорiчне оцiнювання здобувачiв вищоi освiти

система оцiнювання знань здобувачiв вищоi освiти включае поточний i
пiдсумковий контроль знаЕь та атестацiю здобувачiв.

3.1. Якiсть набору в аспiранryру забезпечуеться за рахунок профорiентацiйноi
роботи серед випускникiв Внз та спiвробiтництва iз роботодавцями з питань
профорiентацiйноi роботи; органiзованоi роботи приймальноi KoMicii.

вiдповiдальнi за впровадженЕrI та формування якiсного контингенту
здобувачiв вищоi освiти: HayKoBi пiдроздiли Iнституту, вiддiл науково-
органiзацiйноi роботи та iнтелектуальноi власностi, заступники директора з
науковоi роботи, приймальна комiсiя.

3.2. Оцiнювання знань здобувачiв вищоi освiти здiйснюеться вiдповiдно до
положення про органiзацiю освiтнього процесу здобувачiв вищоi освiти ступеня
доктора фiлософiТ в Irrстиryтi бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii НАН УкраiЪи.

Оцiнюванпя результатiв IIавчання зДобувачiв вищоi освiти в Iнститутi
здiйснюетьсЯ за бально-рейтинговою системою. Академiчнi досягнення аспiранта
(здобувача вищоi освiти) визначають за 100-бальною шк€rлою оцiнювання. Критерii



оцilrюваЕЕя знань та BMiHb здобувача вищоi освiти за результатами пiдсумкового
контролю (вивченrrя навчальноi дисциплiни) :

- аспiрантаМ, якi повнiсТю оволодiлИ програмою навчальноi дисциплiни на
творчому piBHi, можуть дати вiдповiдi на Bci питання курсу, опанув€Iли

рекомеЕдованi джерела, виставляють оцiнку 90- l 00;
- аспiрантам, якi оволодiли програмою навчыIьноi дисциплiни на творчому

piBHi, проте у вiдповiдях допустили неточностi, ставлять оцiнку 82-89;
- аспiрантам, якi в основнОму оволодiлИ програмою навчальноi дисциплiни на

продуктивному piBHi, проте у вiдповiдях догryскають HecyTTeBi помилки, ставлять
оцiнку 75-81;

- аспiрантам, якi показали задовiльнi результати оволодiння навчаJIьною
програмою дисциплiни на репродуктивному piBHi й при вiдповiдях доI1ускають
помилки, ставлять оцiнку 69-74;

- аспiрантаМ, якi виявили мiнiмально достатнiй piBeHb знань з дисuиплiни,
необхiдниЙ дJUI продовЖення навчанНя, вивчили ocHoBHi термiни дисциплiни та
орiенryються в матерiалi базового пiдручника, ставлять оцiнку 60-б8;

- аспiрантам, якi за резулЬтатами вивчення дисциплiни отримми незадовiльнi
оцiнки 0-59, повиннi додатково виконати iндивiдуальнi завдання для пiдвищення
рiвня cBoix знань i повторно перескJIасти пiдсумковий контроль.

Поmочнuй конmроль проводиться на ceMiHapcb*oмy, практичному заняттi та
за результатами виконання завдаIrь самостiйноi роботи. BiH передбачае оцiнювання
теоретичноi пiдготовки аспiрантiв iз зазначеноi теми (у тому числi, самостiйно
опрацьованого матерiалу) пiд час роботи на семiнарських заняттях та набутих
прzlктичних цавичок пtд час виконаннrI завдань практичних робiт.

поточний контроль може проводитись у формi: усного, письмового або
письмово-усного експрес-контролю чи комп'ютерного тестування, оцiнювання
висryпiВ на семiпарських заIшттях тощо, як пiд час навчальних занять, так i
самостiйноi роботи. Форми поточного коЕтролю аспiрантiв (здобувачiв вищоi
освiти) з навчальноi дисциплiни, зокрема перелiк обов'язкових iндивiдуальних
робiт, та критерii ix оцiнювання визначае робоча програма навчально1 дисциплiни.

Бали, отриманi аспiрантами за результатами
дисциплiни, науково-педагогiчний працiвник оголошуе
(ceMiHapcbKoMy) заняттi.

Пidсуtlковай конmроль проводиться з метою
навчаннrI аспiрантiв. Пiдсумковий контроль - це
результатiВ навчанIlя аспiрантiв, що здiйснюеться в Iнститутi у формi залiку або
екзаNIену.

ЕкзаменИ та залiкИ мають правО вiдвiдуватИ та перевiряти директор Iнституту,

поточного контролю з

на кожному практичному

оцiнювання результатiв
пiдсумкове оцiнювання

заступЕики директора з HayKoBoi роботи. Здобувач вищоi освiти ступеня доктора



фiлософii, який не склав iспит чи залiк iз навчальних дисциплiн, тобто за наявностi
академiчноi заборгованостi не допускаеться до проходжеЕня атестацii (звiтування
за результатаI\4и пiдготовки в поточному роцi).

З.З. Атестацiя здобувачiв вищоi освiти - це встановлення вiдповiдностi
засвоених здобувачами вищоi освiти рiвня та обсяry знань, yMiHb, iнших
компетентностей вимогам стандартiв вищоi освiти.

Пiдсумкова атестацiя здiйснюеться за двома Еапрямами:
- оцiнювання рiвня теоретичноi та практичноi фаховоi пiдготовки;
- встаЕовлення вiдповiдностi рiвня науково-дослiдницькоi пiдготовки

вимогам, що висуваються до доктора фiлософii.
Нормативною формою пiдсумковоi атестацii е прилюдний захист результатiв

IIауково-дослiдноi роботи, якi представленi у виглядi дисертацii. BiH дозволяе
встаЕовити вiдповiднiсть рiвня науково-дослiдницькоi пiдготовки аспiранта та
вимог, що висуваються до доктора фiлософii. На дисертацiйну робоry доктора
фiлософiТ покладаеться основна дослiдницька i фахова квалiфiкацiйна функцiя, яка
вираrкаеться у здатностi здобувача ступеня доктора фiлософii розв'язувати
комплекснi проблеми в галузi професiйноi та"/або дослiдницько-iнновацiйноi
дiяльностi, що передбачае глибоке переосмислення ЕаrIвних та створення нових
цiлiсних знань таlабо професiйноi практики. Вона являе собою результат
самостiйноi науковоi роботи аспiранта та мае статус iнтелектуального продукту на
правах рукопису.

Атестацiя здобувачiв здiйснюеться вiдповiдно до Положення про органiзацiю
освiтньогО процесУ здобувачiВ вищоi освiти ступеня доктора фiлософii в Iнститутi
бiоорганiчноi xiMii та нафтохiмii НАН Украiни.

3.4. Складовою монiторинry якостi освiти й оцiнювання роботи науково-
педагогiчних працiвникiв е соцiологiчнi опитування здобувачiв i випускникiв.

4. Забезпечепня наявностi необхiдних pecypciB для органiзацii освiтнього
процесу

Забезпеченrrя наявностi необхiдних pecypciB для органiзацii освiтнього
процесу передбачае:

- забезпечеЦня фiзичниМи ресурсамИ, що сприяЮть навчанню аспiрантiв з

рiзними потребаrvи (бiблiотеки, навчально-Еаукове обладнання, iнформацiйно-
технологiчна iнфраструктура тощо);

- пiдтримку здобувачiв вищоi освiти з боку наукових керiвникiв;
- загальнодосryпнiсть ycix pecypciB та iхню вiдповiднiсть зазначеним цiлям.
Забезпеченця необхiдними ресурсами освiтнього процесу та пiдтримки

здобувачiв, в Iнстиryтi вiдповiдае лiцензiйним та акредитацiйним вимогам.
Матерiально-технiчна база Iнстиryту повнiстю пристосована для пiдготовки



докторiв фiлософii. Занятгя за розкJIадом проводяться в аудиторiях, лабораторiях.
Лабораторii Iнстиryту оснащенi необхiдним для проведення дослiджень за
вiдповiдними темами дисертацiйних робiт обладнанням: електронний мiкроскоп,
cyracHi спектрометри, хроматографи, цифровi поляриметри, poTopHi випаровувачi,
центрифуги, автоклави, РН-метри, фотоелектрокалориметри, термостати та iH.

Кожному аспiрантовi призначаеться вченою радою науковий керiвник iз числа
провiдних науковцiв Iнстиryry, який несе вiдповiдальнiсть за якiсть проведених

дослiджень та пiдготовку дисертацiйноТ роботи.
Освiтнiй процес забезпечено навчальною, методичною та науковою

лiтераryрою та перiодикою на паперових носiях завдяки фондам бiблiотеки
Iнституту, видавничiй дiяльностi Iнстиryту, веб-сайту Iнстиryту. В Iнститутi
створено умови для доступу до iHTepHeT, безкоштовний доступ до зарубiжних баз
перiодики Scopus i Web of Science.

На офiцiйному веб-сайтi Iнституту розмiщено iнформацiю про навчально-
методиЕIне та iнформацiйне забезпечення ocBiTHboi дiяльностi за науково-
освiтньою програмою ступеня вищоi освiти доктора фiлософii.

Оцiнювання рiвня забезпеченнrI ресурсами освiтнього процесу та пiдтримки
здобувачiв вищоi освiти в Iнстиryтi здiйснюсться шляхом соцiологiчних опитувань
аспiрантiв, проведеннrI щорiчного аналiзу вiдповiдними структурами.

5. Забезпечення публiчностi iпформацii про ocBiTHbo-HayKoBi програми,
сryпенi вищоТ освiти та квалiфiкацii

5.1. Публiчнiсть iнформацii про дiяльнiсть Iнституту забезпечусться
вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про вищу ocBiry>, наказу MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраiЪи вiд 19.02.2015 р. Nч 1бб <,,Щеякi питання оприлюднення
iнформацii про дiяльнiсть вищих навч€Iльних закладiв>.

5.2. На офiцiйному сайтi Iнституту розмiщуеться iнформацiя, яка пiдлягае
обов'язковому оприлюдЕенню.

ЗабезпеченнЯ якостi ocBiTHboi дiяльносТi у KoHTeKcTi публiчностi дiяльностi
Iнституry передбачае:

- вiдкритiсть, доступнiсть та прозорiсть iнформацii про Iнститут, його освiтню
та наукову дiяльнiсть;

- вiдкритий i прозорий iнформацiйний супровiд вступноi кампанii;
- наявнiстЬ iнформацiйного пакету Iнституту, забезпечення щорiчного його

оновленЕlI та доступностi для громадян УкраiЪи та iноземних громадян;
- вiдкритiстЬ та досryпнiсТь iнформацii про конкурсний вiдбiр претендентiв на

замlщеннrl вакантних посад науково-педагогiчних працiвникiв;
- вiдкритiсть та доступнiсть iнформацii щодо нормативно-правового

реryлювання ocBiTHboi дiяльностi Iнституту.



6. Складовою системи монiторингу якостi ocBiTHboT дiяльностi Iнстиryry е

робота Ради молодих )дIених, яка бере участь: в обговореннi та вирiшеннi
питань удосконалення освiтнього процесу, науково-дослiдноi роботи; у заходах
(процесац) щодо забезпечеIIнJI якостi вищоi освiти; в захистi прав та iHTepeciB

здобувачiв; у BHeceHHi пропозицiй щодо змiсту ЕавчЕLпьЕих планiв i програм; у
BHeceHHi пропозицiй щодо розвитку матерiальноi бази Iнституту.

Прикiнцевi положення

Ще ПоложеннJI вводиться в дiю з наступного дня пiсля його затвердження

вченою радою Iнституту.
Змiни та доповнення до цього Положення можуть вноситися за ухвалою

вченоiради Iнстиryry.
Вiдповiдальнiсть за актуалiзацiю цього Положення та контроль за його

виконаЕЕям несуть посадовi особи Iнстиryту вiдповiдно до iiHix
функцiональних обов'язкiв.
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