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I. Загальнi положення

1.1. ПоложеннlI про систему забезпечення якостi освiти та освiтнього
процесу в Науково-дослiдному iнститутi iнтелекryальноi власностi
Нацiональноi академii правових наук УкраiЪи (надалi - Положення)

розроблено на пiдставi Закону Украiни кПро вищу ocBiTy>> вiд 01 .07.20|4р.
Jф1556-VII та iнших законiв УкраТни, Указiв Президента Украiни, aKTiB
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни, Стаryту Iнституту, Положенню про органiзацiю
освiтнього процесу Iнституту, iнших нормативно-правових aKTiB у сферi
вищоi освiти, та фунтуеться на принципах, викJIадених у <<Стандартах i
рекомендацiях щодо забезпечення якостi в европейському просторi вищоi
освiти>> европейськоТ асоцiацii iз забезпечення якостi вищоТ освiти i
нацiона-гrьному стандартi Украiни <<Системи управлiння якiстю. Вимоги>,

ДСТУ ISO 9001:2009.
1.2.Положення визначае ocHoBHi принципи, процедури та iндикатори

забезгrечення якостi освiти та освiтнього процесу в Iнститутi, а також

розподiл повноважень щодо забезпечення якостi освiти мiж )лIасниками
освiтнього процесу. керiвництвом ocBiTHbo-HayKoBoT програми, керiвництвом
Iнституту, ik робочими та дорадчими органами, науковими вiддiлами та
iншими пiдроздiлами Iнституту.

1.3. Положення спрямоване на забезпечення в Iнститутi якостi ocBiTHboT

дiяльностi вiдповiдно до загаlrьновизнаних европейських та свiтових
стандартiв, формуванrrя культури якостi, запровадження та постiйне

удосконztлення системи внутрiшнього забезпечення якостi ocBiTHboT

дiяльностi та вищоi освiти. Положення реryлюе також питання з€rлу{ення до
процесiв забезпечення якостi освiти як 1^rасникiв освiтнього процесу
здобувачiв вищоi освiти, науково-педагогiчних працiвникiв, навчaulьно-

допомiжного персон€rлу, роботодавцiв та iнших зацiкавлених осiб.
2. У цьому Положеннi термiни вживаються у такому значеннi:

- зацiкавленi особи - особи, зацiкавленi у якiснiй освiтнiй дiяльностi
та вищiй ocBiTi, зокрема, органи управлiння Iнституту, науково-педагогiчнi
працiвники, здобувачi вищоi освiти (д*i - внутрiшнi зацiкавленi особи),
випускники, роботодавцi, абiтурiенти, партнери Iнституту, державнi органи
(д-i - зовнiшнi зацiкавленi особи);

- полiтика забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та вищоi
освiти в Iнстиryтi_ це сукупнiсть стандартiв, рекомендацiй та рiшень,
прийнятих вiдповiдно до принципiв забезпечення якостi освiтньоi дiяльностi
та вищоТ освiти та процес ik виконання;

- процес забезпечення якостi освiтньо[дiяльностi та вищоi освiти в
Iнститугi - це сукупнiсть процедур, спрямованих на впровадження
принципiв забезпечення якостi ocBiTHboi дiяльностi та вищоi освiти
вiдповiдно до законодавства УкраiЪи та Положення про систему
забезпечення якостi освiти та освiтнього процесу в Iнститутi;

- якiсть вищоi освiти - вiдповiднiсть умов освiтнъоi дiяльностi та



результатiв навчання вимогам законодавства та стандартам вищоi освiти,
професiйним таlабо мiжнародним стандартам (за наявностi), а також
потребам заiнтересованих cTopiH i суспiльства, яка забезпечуеться шляхом
здiйснення процедур внутрiшнього та зовнiшнього забезпечення якостi;

- якiсть ocBiTHboi дiяльностi - рiвенъ органiзацiТ освiтнъого процесу в
Iнститутi, що вiдповiдае стандартам вищоТ освiти, забезпечуе здобуття
особами якiсноi вищоТ освiти та сприяе створенню нових знань.

3. Основними принципами функцiонування системи забезпеченнrI
якостi освiти в Iнстиryтi е:

iHTepeciBl що передбачас дотримання BciMa )часниками освiтнього процесу
норм академiчноi етики, корпоративних правип та цiннiсних орiентирiв,
забезпечуеться Положенням про академiчну доброчеснiсть Iнституту;

залучення Bcix зацiкавлецих осiб (зал)чення науково*педагогiчних
працiвникiв, аспiрантiв та представникiв потенцiйних роботодавцiв у процес

прозорiсть, що передбачае всебiчне висвiтленнi iнформацii для Bcix

}"rасникiв освiтнього процесу та зацiкавлених осiб на iнформацiйному
pecypci Iнституту;

системпiсть та систематичнiсть;
аспiрантоцентризм, вiдповiдно до якого метою навчання здобувачiв

освiти с надбаннrI ними компетентностей, необхiдних дJIя персон€lльного

розвитку, побудови кар'ери та соцiального життя;
субсидiарнiсть - узгодження повноважень i вiдповiдальностi

посадових осiб, структурних пiдроздiлiв, науково-педагогiчних працiвникiв i
здобувачiв вищоТ освiти.

4.Метою системи забезпечення якостi освiти с: 1) створення та
пiдтримка умов для якiсноi пiдготовки конкурентоспроможних на ринк)/
працi висококвалiфiкованих фахiвцiв вiдповiдного рiвня, здатних до i" t



освiтнього процесу, в тому числi для самостiйноТ роботи здобувачiв освiти;

управлiння Iнститутом;
iншi процедури та заходи, що визначаються спецiа-пъними законами

або документами Iнстиryту.
7. Щане Положення i змiни до нього затверджуються Вченою Радою

Iнституту за поданням Центру правового забезпеченн розвитку науки i
технологiй.

8. Правовi акти Iнституту, що регламентують oKpeMi аспекти
забезпечення якостi освiти, не повиннi суперечити цьому Положенню.

II. OcHoBHi iнстиryцiйнi piBHi системи забезпечення якостi освiти.

1. Виконання процедур/заходiв iз забезпечення якостi освiти передбачае

розподiл мiж учасниками освiтнього процесу, посадовими особами i
структурними.пiдроздiлами наступних завдань/функцiй:

розробки програми, викладачi, якi забезпечують ocBiTHi компоненти та

iнiцiативнi групи здобувачiв освiти за програмою, роботодавцi. Це piBeHb



iнiцiювання, формування i безпосередньоТ реа-шiзацii ОНП, if поточного
монiторинry, piBeHb на якому безпосередньо формуеться якiсть освiти;

Третiй piBeHb - керiвництво та cTpyкTypHi пiдроздiли Iнституту, якi
забезпечуютъ навчальний процес, органи студентського самоврядування,
роботодавцi. Це piBeHb впровадження i адмiнiстрування ocBiTHboT програми,
щорiчного монiторингу програми та потреб ринку працi, piBeHb, на якому
здобуванi освiти, випускники i роботодавцi з€tлучаються до вдосконЕLпення i
ресурсного забезпечення ocBiTHboi про|рами.

Четвертий piBeHb cTpyKTypHi пiдроздiли, що вiдповiдають за

реалiзацiю заходiв iз забезпечення якостi освiти Щентр правового
забезпечення розвитку науки i технологiй, вiддiл авторського права i
сумiжних прав, вiддiл промисловоI власностi, економiко-правовий вiддiл,
Щентр експертних дослiджень, Науково-освiтнiй центр з iнтелектуатtьноТ
власностi (Киiвський нацiональний унiверситет iMeHi Тараса ТТТевченка,

Iнстиryт права). Ще piBeHb розроблення i апробацii загаrrьно-iнститутських

рiшень, документiв, процедур, проектiв, piBeHb експертизи проектiв правових
aKTiB, монiторинry ik решriзацii, академiчноi полiтики структурних
пiдроздiлiв та Iнституту в цiлому. Основним пiдроздiлом на цьому piBHi с

Щентр правового забезпечення розвитку наук i технологй та гарант, до
компетенцii яких н€lJIежать: експертиза ocBiTHboT про|рами, аналiз
забезпечення освiтнього процесу необхiдними ресурсами, аналiз якостi
викJIадацького складу, аналiз кадрового забезпечення та пiдвищення
квалiфiкацii педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв, аналiз стану
освiтньоi дiяльностi та якостi вищоТ освiти, загальна органiзацiя роботи
пiдроздiлiв Iнстиryту щодо акредитацii освiтньоi програми, науково-
методичне супроводженшI академiчноТ мобiльностi здобувачiв вищоi освiти,
педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв,
рекомендацiй з планування структурними пiдроздiлами
супроводження освiтноьi програми.

формування
роботи з

визначаютъся Законом УкраiЪи <Про вищу ocBiry>>, <Про наукову i науково- \ r

технiчну дiяльнiсть>>, Статутом Iнстицту, на якому приймаються заг€шьно
iнститутськi рiшення щодо формування стратегiТ розвитку iнституту,
визначення його Micii, полiтики забезпеченЕя якостi освiти, затвердженнr{
правових aKTiB, шрограм дiй i конкретних заходiв, затвердження освiтнъоi
програми.

III. Перелiк процедур.

Роздiл III.1. Полiтика забезпечення якостi.
Ш.1.1. Розроблення та затвердження Стратегii розвитку Iституту на

III. 1 .2. Розробrrення стратегiчного плану розвитку Iнституту.
III.1.3Розроблення стратегiчного плану розвитку структурних



пiдроздiлiв Iнституry.
III.1.4. Створення i реорганiзацiя структурних пiдроздiлiв, робочих та

дорадчих органiв з питань забезпеченнrI якостi освiти.
Ш.l.б. Монiторинг процесу забезпечення якостi освiти.
Роздiл III.2. Розроблення i затвердження програм.
|I|.2.1. Розроблення новоi освiтньоi програми.
lII.2.2. Внесення змiн до ocBiTHboi програми.
I|I.2.З . Закриття ocBiTHboi програми.
\|I.2.4. Розроблення i затвердження навч€tпьних планiв.
III.2.5. Змiна навч.Lпьного плану.
III.2.6 Загвердження ocBiTHboT програми.
III.2.7 Затвердження фор, опису освiтньоi програми, робочоi програми

освiтнього компоненту (навча"гlьноi дисциплiни).
III.2. 8. ЗатвердженнrI менеджменту процрами.
III.2.9. Розроблення робочоi програми освiтнього компоненту програми.
|II.2.1 0.Присвоення професiйних кваJliфiкацiй за освiтнiми програмами.
II1.2.1 1. Розроблення нового освiтнього компонента.
I||.2.1 2. Виключення освiтнього компонента.
Роздiл III.3. Сryденто-центроване навчання, викладання та

оцiнювання.
III.3.1. Створення звiту за опитуваннями студентами щодо ocBiTHix

компонентiв.
III.3.2. Розгляд скарги студента з питань органiзацii освiтнього процесу

(KpiM оцiнювання), щодо процедури проведення та результатiв контрольних
заходiв, щодо академiчноi та позаакадемiчноi пiдтримки здобувачiв освiти.

III.3.3 . Монiторинг прозоростi та об' ективностi оцiнювання.
III.3.4. Монiторинг застосування HoBiTHix методик та методiв навчання.
III.3.5. Звернення аспiрантiв щодо змiн навчzlllьних планiв.
III.3.б. Конкурс щодо академiчноi мобiльностi аспiрантiв (вiдбiр до

навчаннrI за кордоном).
III.3.7. Формування iндивiдуа-пъного навч€lльного плану (вибiр i" l

навчаIIьних дисциплiн).
III.3.8. Порядок внесення здобувачами освiти пропозицiй щодо змiсту

процрам, навч€uIьних планiв та ocBiTHix компонент.
III.3.9. Порядок внесення здобуваними освiти пропозицiТ щодо розвитку

матерiальноТ базп, у тому числi з питань, що стосуються побуту та
вiдпочинку аспiрантiв.

Ш.З.10. Участь аспiрантiв у обговореннi та вирiшеннi питань

удосконЕшення освiтнього процесу, науково-дослiдноi роботи, органiзацii
дозвiлля, побуту, оздоровлення.

Ш.З.11. Надання здобувачам освiти iнформацiТ про навчальнi

дисциплiни, вкJIюченi до iндивiдуального навч€tпьного плану, форми
контролю та критерiТ оцiнювання результатiв навчання до початка ik
викладання.

III.3.12. Порядок проведення опитувань аспiрантiв 
'з питань ix



задоволення освiтнiми про|рамами, ik компонентами та якiстю надання
ocBiTHix послуг. Процедура аналiзу та врахування результатiв опиryвання.

III.3.13. Визначення академiчноi рiзницi при переведеннi з iнших
ocBiTHix програм

Роздiл III.4. !осryп до ocBiTHix програмо ocBiTHi досягнення,
визнаЕня результатiв навчання, атестацiя i сертифiкацiя аспiрантiв.

III.4.1. Розроблення та затвердження правил прийому аспiрантiв на
ocBiTHi програми.

II1.4.2. Визначення правил визнання компетентностей аспiрантiв при
неформальнiй чи формальнiй ocBiTi.

III.4.3. Перевiрка академiчноi доброчесностi аспiрантiв.
III.4.4. Пiдготовка до нового навч.LlIьного року (у тому числi розробка

розкладiв занять i графiкiв оцiнювання).
III.4.5. Затвердження освiтнобi програми, на яку оголошуватиметъся

набiр у наступному навч€lпьному роцi.
III.4.б. Поновлення i переведення здобувачiв освiти.
III.4.7. Перерви у навчаннi.
III.4.8. Вiдрахування здобувачiв освiти за невиконання iндивiдуального

навч€lльного плану.
III.4.9. Визнання результатiв навчаннrI.
III.4.10. Пiдсумкова атестацiя i сертифiкацiя здобувачiв освiти.

Присвоення повних i часткових квалiфiкацiй.
III.4.11. Визначення змiсry i порядку видачi документiв про ocBiTy

(академiчнi довiдки, сертифiкати, дипломи, дипломи з вiдзнакою) та ix
дублiкатiв.

III.4. 1 2. Реестрацiя навч€lllьних досягнень здобувачiв освiти.
III.4. 1 3 . Забезпечення об' ективностi оцiнювання.
III.4. 14. Повторне оцiнюваннrl (перескладання i повторне складання).
III.4.15. Вiдрахування здобувана освiти за його бажанням.
III.4.16. Вiдрахування здобувачiв освiти за невиконання умов договору.
Роздiл III.5. Науково-педагогiчнi працiвники.
Ш.5.1. ПродовженнrI контракту з викладачем.
III.5.2. ПроведеннrI конкурсу на замiщення посади викJIадача.
III. 5 .3 . Перевiрка академiчноi доброчесностi викладачiв.
III. 5.4. Конкурс щодо академiчноi мобiльностi викладачiв.
II1.5.5. Оцiнювання науковоi роботи виюIадача.
III.5.6. Оцiнювання методичноТ роботи викладача.
III.5.7. Оцiнювання лiдерськоТ роботи викладача.
III.5.8. Оцiнювання викладацъкоТ роботи викладача.
III.5.9. Стимулювання викладачiв.
Ш.5.10. Оцiнювання ефективностi керiвникiв та iх заступникiв

(щорiчна).
Ш.5.11. Призначення завiдувача вiддiлу (оголошення конкурсу, сама

процедура вiдбору).
Ш.5.12. ПереведеннrI викладача з однiТ посади на iншу.



Ш.5. 1 3. Вибiр керiвника структурного пiдроздiлу.
Ш.5. 14. Пiдвищення квалiфiкацii викладача.
Ш.5.15. Пiдвищення квалiфiкацiТ керiвникiв структурних пiдроздiлiв

(засryпникiв керiвника).
Ш.5. 16. Пiдвищення квалiфiкацii керiвного складу.
Ш.5.17. Визначення квалiфiкацiйних вимог для з€rлrlеннrl викладачiв до

викJIадання за освiтньою програмою.
Ш.5.18. Процедура залrIення викJIадачiв до викJIадання за освiтньою

програмою (у тому числi запрошення практикiв, iноземних лекторiв тощо).
Ш.5.19. Пiдготовка викJIадачiв до викладання за освiтньою програмою.
III.5.20. Пiдготовка кадрового резерву.
III.5.2I. Визначення кiлькостi посад НПП необхiдних для забезпечення

викладаннrI за освiтньою програмою, дJLя виконання ocBiTHix проiрам в межах
факультету, iнституту.

Роздiл III.6. OcBiTHi ресурси i система пiдтримки аспiрантiв.
III.6.1. Монiторинг бiблiотечного фо"ду.
|||.6.2. Монiторинг стану уrбових площ.
III.б.3. Монiторинг IT забезпечення.
III.6.4. Монiторинг забезпечення спецiальних потреб аспiрантiв та

викладачiв.
III.6.5. Створення нового iнформацiйного ресурсу (заявка, розгляд,

прийняття рiшення, iнформування).
Ш.б.б. Монiторинг сайry Iнституту.
III. б. 7. Iнформацiйна пiдтримка здобувачiв освiти.
III.6.8. Визначення квалiфiкацiйних вимог та

iнструкцiй.
роробка посадових

III.б.9. Прогноз контингенry аспiрантiв за програмою.
III.6.10. Визначення ресурсного забезпечення ОНП (спецiаrriзоване

обладнання, спецiальнi навчальнi примiщення, Еавч€tльна та науково
лiтература, методичнi матерiали, бъзи навчаJIьних та виробничих практик,
iнформацiйно- програмне забезпечення).

III.6. 1 1. Монiторинг ресурсного забезпечення ОНП.
III.6.12. Розрахунок собiвартостi навчання за програмою. Визначення

джерел фiнансуваннrl програмою i розмiру плати за навчання.
III.6.13. Консультативна допомога аспiрантам (соцiа_пьна, психологiчна,

юридична, при академiчнiй мобiльностi тощо).
III.6. 1 4. ВизначенIuI нормативних обсягiв академiчноi та позаакадемiчноТ

пiдтримки аспiрантiв.
III.6.15. Визначення розмiру плати за додатковi ocBiTHi пос.гryrги.

Роздiл III.7. Управлiння iнформацiсю.
III.7. 1 . Монiторинг кJIючових пок€вникiв ефективностi.
|I|.7 .2. Монiторинг скJIаду здобувачiв освiти.
III.7.3. Монiторинг успiшностi аспiрантiв.
I|I.7 . 4 . Монiторинг задоволенIuI аспiр aHTiB освiтнiми програмами.
III.7.5. Монiторинг наявних pecypciB та пiдтримки аспiрантiв.



III.7.6. Монiторинг кар'ерного росту випускникiв.
|11.7.7. Збiр, аналiз та використання iнформацiТ щодо показникiв

дiяльностi вiддiлiв, iнституту.
III.7.8. Збiр, ана_гliз та використання iнформацii щодо показникiв

дiяльностi Iнституту.
||1.7 .9 . Пiдготовка звiтiв самоаналiзу.
III.7. 10. Формування системи звiтноi документацiТ.
III.7.11. Внесення змiн до системи звiтноi документацii.
III.7. 1 2. Формування звiту Iнституту.
Роздiл III.8. IнформуваIIня громадськостi.
III.8.1. Оновлення публiчноТ iнформацiT про ocBiTHi програми та iх

ocBiTHi компоненти.
III.8.2. Публiкацiя iнформацiТ про акту€lльнi новини дiяльностi iнституту.
III.8.З. ОприлюдненЕя на сайтi Iнституту iнформацii про дiялънiсть

Iнституту, зокрема: установчi документи, структуру, iнфраструктуру, правове
забезпеченнrI, правила прийому, звiтiв про дiялънiсть, платнi послуги,
iнформацiйнi пакети, кадровий склад, конкурс на замiщення вакантних
посал, результати опитування здобувачiв освiти, викладачiв, роботодавцiв.

III.8.4. Надання вiдповiдей на запити зовнiшнiх cTopiH.
Роздiл III.9. Постiйний монiторинг, перiодичнi оцiнювання та

перегляд ocBiTHobi програми.
III.9.1. Оцiнювання змiсту програми у свiтлi ocTaHHix дослiджень у данiй

дисциплiнi для забезпечення актуЕtльностi програми.
|II.9.2. Оцiнювання змiни потреб суспiльства (змiна очiкувань ринку

працi i суспiлъства).
III. 9.3 . Оцiнювання HaBaHTaжeHIuI аспiрантiв.
III.9.4. Оцiнювання очiкувань, потреб та задоволеностi аспiрантiв щодо

програми.
III.9.5. Оцiнювання навч.lльного середовищq посJryг пiдтримки та ik

придатнiсть до мети програми.
III.9.6. Встановлення критерiiЪ (граничних значень iндикаторiв) дJuI i" l

монiторинry ocBiTHboi програми та монiторинry ocBiTHix компонентiв).
||I.9 .7 . Монiторинг змiстового наповнення ocBiTHboi програми.
III.9.8. Оцiнка здобувачами освiти навантаження за освiтнiми

компонентами шрограми.
III.9.9. Перiодичний перегJu{д ocBiTHboT програми (формування

експертноТ групи для оцiнки програми, джерела iнформацiТ, документацiя,
критерii оцiнки, процедура, звiтнiсть).

III.9.12. Монiторинг виконання заходiв щодо вдоскон€lлення освiтньоi
програми.

III.9.13. Щiльове iнформування зацiкавлених cTopiH щодо результатiв
монiторингу ocBiTHix програм та Iх ocBiTHix компонентiв.

III.9.14. Оприлюднення iнформацii щодо результатiв монiторинry
ocBiTHix про|рам та iх ocBiTHix компоцентiв.

Роздiл III.10. IIерiодичнi процедури зовнiшнього забезпечення



якостi.
Ш.10.1. Порядок пiдготовки документiв до зовнiшнього оцiнювання

якостi (у тому числi при акредитацii) програми.
ПI.10.2. Оцiнка про|рами зовнiшнiми зацiкавленими сторонами

(стейкхолдерами).
Ш.10.З. Прийняття рiшення щодо добровiльного зовнiшнъого (зокрема,

мiжнародного) оцiнювання якостi.
ПI. 1 0.4. Монiторинг виконаннrI Стратегii розвитку Iнстиryту.
Ш. 10.5. Розширення провадження ocBiTHboT дiяльностi.
Роздiл III.11. Iншi процедури.
Ш.1 1.1. Перегляд списку процедур Iнституту.
Ш.1 1.2. Порядок змiни процедури.
Ш.1 1 .3. Обробка пропозицiй спiвробiтникiв Iнституту.

IV. Заключнi та перехiднi положення.

IV.1.1. Iнформацiя системи внутрiшнього забезпечення якостi в
Iнститутi використовуетьс я для внутрiшнъого та зовнiшнъого оцiнювання.

IV.1.2. OKpeMi процедури забезпеченнrI якостi ocBiTHboT дiяльностi в
Iнститутi реryлюютъся спецiаrrьними вIцrгрiшнiми актамиIнстиryту, зокрема,
передбаченими цим Положенням.

IV.l.З. Положення пiдлягае розмiщенню на сайтi Iнституту.


