
ЗВІТ 

за результатами моніторингу стану забезпечення якості підготовки фахівців 

приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут 

конструювання одягу і підприємництва" 

 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості у Європейському просторі вищої освіти (ESG), Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти ПВНЗ "ВІКОП", Положення про організацію освітнього процесу у ПВНЗ 

"ВІКОП" та Програми забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти в 

ПВНЗ "ВІКОП" на 2019-2023 роки, якість вищої освіти на факультеті та інституті, 

загалом, як відповідність умов провадження освітньої діяльності та результатів 

навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, а також потребам 

заінтересованих сторін і суспільства, забезпечується шляхом здійснення процедур 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення. 

Система внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців та якості вищої освіти 

у цілому включає здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітньо-

професійних програм; щорічне оцінювання й анкетування здобувачів вищої освіти; 

щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників та оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті інституту; підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників; кадрове, навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення освітнього процесу; функціонування системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату в курсових роботах здобувачів 

вищої освіти. 

 Підготовка фахівців здійснюється за освітньо - професійними програмами,    

розробленими на основі стандартів вищої освіти за спеціальностями: 182, «Технології 

легкої промисловості», 076, «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 072, 

«Фінанси, банківська справа та страхування» для першого (бакалаврського) та 182, 

«Технології легкої промисловості»  071, «Облік і оподаткування» для другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти. 

У першому семестрі 2021-2022 навчального року підготовка здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою «Технології легкої промисловості»,  

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та 
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страхування» всіх курсів першого (бакалаврського) рівня відбувалася за 30 навчальними 

дисциплінами, а другого (магістерського) рівня – 16. Викладання навчальних дисциплін у 

першому семестрі 2021-2022 навчального року відбувалося з використанням КНМЗ, які 

відповідають вимогам Рекомендацій з навчально- методичного забезпечення навчальних 

дисциплін у закладах вищої освіти. Однак, потребують постійного оновлення комплекси 

навчально-методичного забезпечення тих дисциплін, зміст яких тісно пов’язаний із чинним 

законодавством, яке зазнає постійних змін. 

Підготовку фахівців на юридичному факультеті здійснювали 15 викладачів інституту. 

Рівень наукової та професійної активності професорсько-викладацького складу, які 

забезпечували підготовку здобувачів вищої освіти на економічному факультеті, відповідає 

кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. Зокрема, 

проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними працівниками, які 

мають науковий ступінь та/або вчене звання забезпечене залежно від курсу та ОПП на 85-

100 % – для першого (бакалаврського) рівня та 100% – для другого (магістерського) рівнів. 

Кваліфікація викладачів факультету, які забезпечували підготовку здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів у першому семестрі 2021- 

2022 н.р. підтверджена науковою, науково-педагогічною та іншою професійною 

діяльністю більше п’яти видів діяльності. Важливою складовою забезпечення належного 

рівня підготовки фахівців є рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників 

юридичного факультету задля визначення якості їх роботи, яке щорічно проводиться на 

факультеті. 

Забезпеченню належного рівня якості підготовки фахівців сприяє інтеграція в 

освітній процес науково-дослідної роботи учасників освітнього процесу. Так, зокрема, за 

2021 рік викладачами кафедр економічного факультету опубліковано 22 статті, з яких у 

наукометричних базах Scopus - 2; Web of Science - 2. За результатами участі у 

конференціях викладачами опубліковано 27 тез. За результатами участі у конференціях 

здобувачами вищої освіти під керівництвом професорсько-викладацького складу 

факультету опубліковано 34 тез. Науковій роботі здобувачів сприяє функціонування 

студентських наукових гуртків та систематична участь у різних міжнародних 

конференціях. 

Якість підготовки фахівців нерозривно пов’язана з організацією контролю та 

оцінювання знань. На факультеті система оцінювання знань включає поточний, рубіжний 

та підсумковий контроль. Для оцінювання залишкових знань здобувачів вищої освіти та 

перевірки якості освітнього процесу і рівня викладання навчальних дисциплін 
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систематичним на економічному факультеті є проведення ректорських контрольних робіт. 

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо визначення рівня об'єктивності 

оцінювання контрольних заходів свідчать, що із проанкетованих студентів на факультеті, 

що становить 60% від загальної кількості студентів, 67 % підтримують здійснення 

поточного контролю; 77 % є зрозумілою процедура проведення контрольних заходів, а 

88,2 % - критерії оцінювання знань із дисциплін. 85,5 % здобувачів впевнені в тому, що 

тестування, як форма контролю, забезпечує об'єктивність оцінювання знань та забезпечує 

неупередженість екзаменатора. 94% опитаних респондентів зазначили, що викладачами 

під час проведення тестування з навчальної дисципліни використовувались дистанційні 

курси. 

Беручи до уваги наявність низки питань, що потребують розв’язання, пріоритетами 

підготовки фахівців спеціальності визначено удосконалення кадрового забезпечення 

освітньої програми, активізацію наукової роботи студентів, наближення рівня практичної 

підготовки до сучасних вимог ринку праці, укладання нових угод із підприємствами та 

установами у галузі права про проходження практики, підвищення рівня оволодіння 

здобувачами професійних практичних навичок. 

 

 

 

В.о. ректора Соляніченко М.О. 
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