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Політика коледжу в сфері  

якості освіти та освітньої діяльності 



ПОЛІТИКА КОЛЕДЖУ В СФЕРІ ЯКОСТІ 

рівень залучення 
адміністрації, 

викладачів і студентів є 
високим, що у 

результаті призводить 
до розвитку справжньої 
культури якості  освіти 

залучення адміністрації, 
персоналу та студентів є 

слабким, що призводить до 
неефективного підходу, коли 

ніхто не несе 
відповідальність за якість 

освіти 

прихильність до 
забезпечення якості є 

неявною і виявляється лише 
у виконанні професійних 

функцій; залучення 
адміністрації є слабким, що 

унеможливлює розвиток 
культури якості освіти 

рівень участі адміністрації  є 
високим, натомість, 

залучення студентів – 
низьким, і тому погляд на 

якість є суто управлінським, 
зосередженим на реалізацію 

процедур забезпечення 
якості  освіти 





УПРАВЛІННЯ  ЯКІСТЮ  ОСВІТНЬОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  
ТА  РОЗВИТКОМ  КОЛЕДЖУ 



ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 



ЯКІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 

 Про політику вдосконалення кадрового забезпечення у Галицькому коледжу імені 
В’ячеслава Чорновола (Вчена рада від 03.07.2020) 

 Про систему забезпечення професійного росту педагогічних працівників фахового 
коледжу (Педагогічна рада фахового коледжу від 16.09.2020) 

 Про підсумки рейтингового оцінювання діяльності викладачів у 2019/2020 н.р. (Науково-
методична рада з питань якості освіти від 13.10.2020) 

 Про організацію у коледжі е-курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників (Науково-методична рада з питань якості освіти від 13.10.2020) 

 Про систему забезпечення підвищення професійного рівня педагогічних та науково-
педагогічних працівників (Вчена рада від 15.10.2020) 

 Якісна кадрова політика як ключовий напрям стратегічного розвитку закладу (Вчена 
рада від 18.02.2021) 

 

 



СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНЕ  НАВЧАННЯ, ВИКЛАДАННЯ ТА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 



НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ПІДТРИМКА СТУДЕНТІВ 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 



ЗАВДАННЯ: 
 формування у здобувачів освіти системи знань щодо суті 

й соціального значення вищої та фахової передвищої 
освіти 

 засвоєння студентами основних термінів та понять 
системи організації освітнього процесу у вищому 
навчальному закладі України з урахуванням світових 
освітніх тенденцій 

 формування у студентів відповідальності за якість свого 
навчання та залучення їх до внутрішніх процедур 
забезпечення якості освіти 

освітній компонент «ФАХОВА ОСВІТА В УКРАЇНІ» (за вибором коледжу) 

                                            2 кредити – 60 ГОД 




