
Результати моніторингу якості освітнього процесу  

в Територіально відокремленому відділені «Хмельницька філія Академії Державної 

пенітенціарної служби» у ІІ семестрі 2021-2022 навчального року 

 

Відповідно до ч. 2 статті 41 Закону України «Про освіту» складовими системи 

забезпечення якості освіти є: 

система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення 

якості освіти); 

система зовнішнього забезпечення якості освіти; 

система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що 

здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти. 

Відповідно до ч. 3 статті 41 Закону України «Про  освіту»  система забезпечення 

якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати: 

стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти; 

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-

педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; 

оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності 

керівних працівників закладу освіти; 

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в 

тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти; 

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

закладом освіти; 

створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального 

дизайну та розумного пристосування; 

інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 

У Відділенні діє Положення про систему забезпечення Територіально 

відокремленим відділенням «Хмельницька філія Академії Державної пенітенціарної 

служби» якості освітньої діяльності (система внутрішнього забезпечення якості), яке 

схвалене педагогічною радою Відділення 09 серпня 2021 року (протокол № 1) та 

затверджене наказом Відділення № 24-9/ОД від 12.08.2021 року.  

Положення унормовує систему оцінювання при здійсненні всіх форм контролю 

якості знань, а також методику переведення показників академічної успішності у систему 

оцінювання за 100-бальною шкалою та за шкалою БСТБ. 

Оцінювання знань за кредитно-трансферною системою сприяє: 

- підвищенню мотивації здобувачів освіти до систематичної активної роботи 

протягом усього періоду навчання, переорієнтації їхньої мети лише з отримання 

позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь, навичок та 

компетенцій; 

- відкритості контролю, який базується на ознайомленні здобувачів освіти на 

початку вивчення навчальної дисципліни з її змістом, формами, видами контрольних 

завдань, критеріями та порядком їх оцінювання; 

- подоланню елементів суб’єктивізму при оцінюванні навчальних здобутків, що 

забезпечується впровадженням, нових форм контролю, оцінюванням усіх видів 

навчальної роботи; 

- забезпеченню належних умов для вивчення програмового матеріалу усіх 

навчальних дисциплін і підготовки до контрольних заходів; 

- розширенню можливостей для всебічного розкриття здібностей здобувачів освіти, 

розвитку їхнього творчого мислення та підвищення ефективності освітнього процесу. 



Додаткові умови та вимоги щодо порядку оцінювання навчальних здобутків 

визначаються групою організації навчального процесу з урахуванням специфіки та 

особливостей підготовки фахівців (спеціалізації) і зазначаються у відповідних методичних 

рекомендаціях, що схвалюються педагогічною радою Відділення. 

Критеріями якості освітнього процесу є: 

наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, робочих 

навчальних планів, програм та робочих програм із навчальних дисциплін; 

відповідність змісту навчальних планів і робочих програм вимогам освітньо - 

професійних програм та стандартам освіти (за наявності); 

відповідність розкладу занять структурно-логічній схемі; 

відповідність елементів освітнього процесу (лекцій, семінарів, практичних занять 

тощо) затвердженим планам та програмам; 

комплектність і достатність методичного забезпечення дисциплін, достатність, 

регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань здобувачів 

вищої освіти, якості освітнього процесу, їх аналіз), оперативність прийняття і реалізації 

корегуючих засобів. 

 

Контроль за якістю освітнього процесу здійснюється на кількох рівнях: 

 

1. Науково-педагогічними та педагогічними працівниками – за допомогою поточного 

та підсумкового контролю. 

2. Начальником (завідувачем) кафедри кінології та спеціальних дисциплін (далі – 

Кафедра) та начальником центру професійної освіти (далі – Центр) за допомогою: 

перевірки виконання навчальної, навчально-методичної, організаційно-методичної 

роботи, про що повинні бути зроблені записи в індивідуальних планах викладачів, у 

річних звітах викладачів та у протоколах засідань Кафедри та Центру; 

перевірки підготовки науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

навчальних та робочих навчальних програм відповідно до вимог МОН України, 

формування навчально-методичного комплексу забезпечення кожної навчальної 

дисципліни; 

відвідування упродовж навчального року всіх типів занять: лекцій, практичних 

занять, семінарських занять, консультацій тощо. Відвідування занять кожного науково-

педагогічного та педагогічного працівника проводиться не менше ніж один раз на рік. 

Висновки відвідування фіксуються в журналі відкритих (показових) та взаємних 

відвідувань занять; 

проведення відкритих (показових) занять, які обговорюються на засіданнях 

кафедри та центру; 

взаємних відвідувань (кожен науково-педагогічний та педагогічний працівник 

повинен відвідати не менше 2-х занять упродовж навчального року), зробити відповідні 

записи в журналі відкритих (показових), взаємних відвідувань занять. 

 

Показники якості навчання здобувачів освіти Відділення за результатами 

складання підсумкових заліків 

 

Основними видами контролю у Відділення є поточний та підсумковий. Метою 

контролю за результатами навчання є оцінка засвоєних знань та умінь, перевірка 

розуміння та засвоєння навчального матеріалу модулів, здатності застосовувати отримані 

знання при вирішенні посадових завдань. 

Поточний контроль, як правило, проводиться з метою визначення стадій досягнення 

навчальних цілей певної теми чи модулю, може здійснюватися письмово чи усно. 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом складання слухачами підсумкового 

заліку. 



У 2021 році у Відділенні здійснено первинну професійну підготовку та підвищення 

кваліфікації 455 осіб рядового і начальницького складу ДКВС України наступних 

категорій посад: 

старші інспектори з кінології відділів режиму і охорони слідчих ізоляторів та 

відділів охорони установ виконання покарань (14 осіб); 

чергові помічники начальників установ виконання покарань (61 особа);  

заступники чергових помічників начальників установ виконання покарань (72 

особи);  

особи середнього і старшого начальницького складу відділів (секторів) інженерно-

технічних засобів охорони, зв’язку та інформатизації  установ виконання покарань і 

слідчих ізоляторів (39 осіб); 

особи рядового та молодшого начальницького складу (молодші інспектори) 

відділів нагляду і безпеки установ виконання покарань Державної кримінально-

виконавчої служби України (253 особи); 

особи середнього і старшого начальницького складу відділів нагляду і безпеки 

установ виконання покарань (16 особи). 

Розподіл отриманих здобувачами освіти балів за увесь період навчання 

здійснюється  відповідно до таблиці: 

Аудиторна робота (семінарські заняття, практичні заняття) 
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підсумковий 
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60 балів 40 балів 100 балів 

Результати поточного та підсумкового контролю у Відділенні у І семестрі 

2021-2022 навчального року наступні: 

Оцінка 

в ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетент

ності 

Аналіз результатів 

навчання (у %) 

A відмінно 

Слухач виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті 

знання і вміння для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває 

власні обдарування і нахили 

Високий 

(творчий) 

22,7% 

 

B 

добре 

 

Слухач вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 

розв’язує вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначна 

Достатній 

(конструк-

тивно- 

варіативний

) 

35,2% 

C 

Слухач вміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача;  

в цілому самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну діяльність; 

30,6% 



виправляти помилки, серед яких є суттєві, 

добирати аргументи для підтвердження думок 

D 

задовільно 

 

Слухач відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і 

розуміння основних положень; з допомогою 

викладача може аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродук-

тивний) 

11,5% 

E 

Слухач володіє навчальним матеріалом на 

рівні, вищому за початковий, значну частину 

його відтворює на репродуктивному рівні 
- 

FX 

незадо-

вільно з 

можливіст

ю 

повторного 

складання 

семестро-

вого 

контролю 

Слухач володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно

-продуктив-

ний) 

- 

F 

незадовіль

но з обо-

в’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Слухач володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об’єктів 

Результати анкетування щодо якості надання освітніх послуг 

Також, з метою здійснення внутрішнього моніторингу якості надання освітніх 

послуг та подальшого їх удосконалення відповідно до потреб здобувачів освіти у 

Відділенні проводиться анкетування перемінного складу Відділення. 

У ІІ семестрі 2021-2022 навчального року опрацьовано 379 анкет, результати яких 

відображено у таблиці. 

Рівень виправданості очікування від курсу підготовки: 

повною мірою 63,5% 

частково 22,1% 

очікування більшого 11% 

не виправдано 3,1% 

Визначення найбільш ефективної форми навчання 

лекції 20,3% 

семінарські заняття 13,7% 

практичні заняття 65,1% 

Оцінка роботи викладацького складу (за 5 бальною шкалою) 

подача матеріалу 4,7 бала 

готовність до співпраці 4,7 бала 

зворотній зв’язок 4,1 бала 
 


