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МОНУ №977 від 11 червня 2019 року), Стратегією розвитку Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (далі – 

Стратегії), а також рішеннями Вченої ради Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, наказами ректора 

МДПУ імені Богдана Хмельницького № 25/01-05 від 30 вересня 2019 року, 

№ 127/01-06 від 7 жовтня 2019 року та цим Положенням. 

1.3. Функціональна спрямованість діяльності комісії університету 

визначається Вченою радою університету з урахуванням розподілу 

повноважень та переліку питань, що належать до відання комісії університету 

для забезпечення формування культури якості та з урахуванням питань 

експертизи якості освітніх програм спеціальностей в МДПУ імені Богдана 

Хмельницького.  

 1.4. Комісія університету є підзвітною Вченій раді університету і 

підпорядковується ректору університету. 

1.5. Комісія університету будує свою роботу на основі законності, 

колегіальності, транспарентності, вільного колективного обговорення й 

вирішення питань, які стосуються імплементації чинних Законів України, 

Концепції розвитку освіти України (2015–2025), Концепції забезпечення якості 

вищої освіти України, Стратегії розвитку Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.  

 

ІІ. Порядок утворення і обрання комісії університету 

2.1. Комісія університету обирається Вченою радою університету за 

поданням голови Вченої ради університету у складі голови і членів комісії 

університету, які обираються з учасників освітнього процесу університету 

(науково-педагогічних працівників університету, здобувачів вищої освіти). Всі 

інші питання структури комісії університету вирішуються нею самостійно. 

2.2. Чисельний склад комісії університету визначається Вченою радою 

університету. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу комісії 
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університету вносяться Головою Вченої ради університету з урахуванням 

думки голови комісії університету. 

До складу комісії університету входять члени Вченої ради університету, 

представники структурних підрозділів і науково-педагогічного складу 

університету, студентського самоврядування, стейкхолдери. Члени комісії 

університету працюють у комісії університету в межах методичної та 

організаційної роботи науково-педагогічного працівника. 

2.3. Голова комісії університету призначається ректором університету та 

підпорядковується безпосередньо йому. 

 

ІІІ. Предмет діяльності, основні функції і повноваження  

Комісії з експертизи якості освітніх програм 

3.1. Предметом діяльності комісії університету є експертиза якості 

освітніх програм спеціальностей, що передбачає вивчення, перевірку та аналіз 

наступних критеріїв: 

відповідність освітніх програм місії, стратегії розвитку університету, 

зазначеним цілям, а також потребам здобувачів вищої освіти;   

відповідність освітньої програми потребам суспільства;  

спрямованість на перспективу працевлаштування;  

виховання громадянських якостей;  

визнання науковим співтовариством;   

прозорість структури, що дозволяє забезпечувати мобільність студентів і 

визнання результатів навчання в інших країнах; 

зрозумілість, авторитетність і привабливість для вітчизняних і зарубіжних 

здобувачів вищої освіти; 

періодичність перегляду змісту освітніх програм на предмет 

культуровідповідності змісту освітньої програми, перспективності програми у 

динаміці професії, правильного вибору способів досягнення навчальних цілей, 

системності окремих елементів, практичної спрямованості; 
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дотримання принципів підвищення якості освітніх програм (ресурсна 

забезпеченість; вдосконалення освітньої програми (змісту освітньої програми у 

світлі найновіших досліджень у відповідній галузі); коректний розподіл 

кредитів за структурними одиницями програми; вибір форм, методів навчання і 

засобів діагностування якості результатів навчання, що відповідають цілям 

програми); 

задоволеність здобувачів вищої освіти щодо обраної ними освітньої 

програми; 

наявність зовнішньої експертизи та рецензій стейкхолдерів, 

задокументованих фактів перегляду та доопрацювання за участю всіх учасників 

освітнього процесу; 

оприлюднення процедури вдосконалення, оновлення та характеристик 

доопрацьованої освітньої програми; 

дотримання принципів академічної доброчесності як критерію культури 

якості освіти в Мелітопольському державному педагогічному університеті 

імені Богдана Хмельницького, що реалізується через систему науково-

просвітницьких заходів запобігання плагіату.   

3.2. Основними функціями комісії університету є : 

- формування щорічного плану роботи комісії університету та його 

затвердження; 

- участь в експертизі якості процесу імплементації основних положень 

Закону України “Про освіту”,  “Про вищу освіту” в частині забезпечення якості 

освітніх програм; 

- участь у розробці і реалізації політики університету щодо формування 

культури якості освіти;  

- розробка і практична реалізація плану впровадження у внутрішню 

систему управління якістю освіти вимог нормативних документів Національної 

агенції із забезпечення якості вищої освіти, Європейських стандартів і 

рекомендацій (ESG) ” в частині забезпечення якості освітніх програм; 
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- участь у розробці пропозицій проектів документів для ректора, Вченої, 

Науково-методичної ради університету та структурних підрозділів щодо 

удосконалення нормативно-правової бази організації освітнього процесу для 

забезпечення якості освітніх програм; 

- розробка рекомендацій структурним підрозділам університету та 

контроль за їх виконанням в рамках реалізації політики університету щодо 

формування культури якості освіти; 

- організація заходів (семінарів, тренінгів, дискусій, консультацій тощо) 

для науково-педагогічних працівників університету, здобувачів вищої освіти, 

гарантів освітніх програм щодо актуальних питань забезпечення університетом 

якості освітніх програм; 

- розробка проектів рішень Вченої ради університету та підготовка 

висновків з питань, що вносяться на її розгляд у частині забезпечення якості 

освітніх програм спеціальностей; 

- здійснення контролю за виконанням рішень Вченої ради університету за 

результатами подання комісії університету, що належать до предмету її 

діяльності для вирішення питань формування культури забезпечення якості 

освітніх програм спеціальностей у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького; 

- вивчення з учасниками освітнього процесу (гарантами освітніх програм, 

науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти, 

стейкхолдерами) питань комісії університету (анкетування, бесіди, опитування 

та інші форми взаємодії), які готуються на розгляд Вченої ради університету, 

сприяння в організації і перевірці виконання доручень комісії університету; 

- звіт на засіданнях ректорату та Вченої ради університету щодо 

результатів роботи комісії університету. 

3.3. Комісія університету у питаннях, які належать до її відання, має 

право: 

з метою вивчення питань розробки проектів рішень Вченої ради 

університету створювати зі свого складу робочі групи із залученням 
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представників громадськості, науковців, фахівців-практиків, представників 

студентського самоврядування та наукових гуртків здобувачів вищої освіти; 

для розгляду питань, що належать до відання комісії університету 

запрошувати на засідання комісії університету учасників освітнього процесу, 

відповідальних посадових осіб, представників студентського самоврядування, 

громадськості тощо; 

виступати з доповіддю, співдоповіддю та брати участь в обговоренні 

питань комісії університету під час розгляду їх на Вченій раді університету;  

одержувати від усіх структурних підрозділів університету інформацію та 

документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

співпрацювати з усіма підрозділами університету з питань, пов’язаних із 

завданнями комісії університету. 

 

IV. Повноваження (правові гарантії діяльності) комісії університету 

4.1. Організація роботи комісії університету покладається на голову 

Комісії університету. Голова скликує та проводить  засідання комісії 

університету, дає доручення її членам, представляє комісію університету у 

відносинах з іншими структурними підрозділами університету, організовує 

роботу по реалізації висновків та рекомендацій комісії університету. У разі 

відсутності голови комісії університету або неможливості ним виконувати свої 

повноваження з інших причин його функції здійснює 1 проректор. 

4.2. Засідання комісії університету є правомочним, якщо в ньому бере 

участь не менш як половина від загального її складу. 

4.3.За результатами розгляду і вивчення питань комісія університету 

готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комісії університету 

приймаються за взаємною згодою членів комісії університету, які беруть участь 

у засіданні. 

4.4. Контроль за виконанням рішень комісії університету здійснює голова 

Вченої ради університету. 

 




