З метою забезпечення всебічного розвитку здобувачів вищої освіти ВНТУ та
їх якісної підготовки до професійної діяльності та активної участі у суспільному
житті, дбаючи про посилення позитивного іміджу ВНТУ та його
конкурентоспроможності в Україні та за її межами, спираючись на закони
України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Національний стандарт України
ДСТУ ISO 9001 розроблено це Положення
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Внутрішнє забезпечення якості освіти ВНТУ є системою професійної
взаємодії, що розглядає всі передбачені Статутом види діяльності ВНТУ з
погляду досягнення академічної досконалості, включно з якістю освітньої
діяльності та якістю вищої освіти, надання і розвитку компетентності шляхом
викладання, навчання чи досліджень.
1.2. В основу цього Положення покладені «Стандарти і рекомендації щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG), ДСТУ ISO
9001, ISO 21001 : 2018, норми Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».
1.3. ВНТУ несе відповідальність за якість своїх освітніх послуг спираючись на
академічну культуру, інтеграцію наукових досліджень та освітнього процесу, на
власні місію, стратегію та цінності.
1.4. Система внутрішнього забезпечення якості освіти спрямована на підвищення
ступеня задоволеності здобувачів освіти та ґрунтується на таких принципах:
1.4.1. Академічна свобода;
1.4.2. Відкритість до нових знань та критики;
1.4.3. Чесність і толерантність у ставленні до всіх своїх членів і партнерів;
1.4.4. Студентоцентризм;
1.4.5. Взаємна вимогливість та довіра;
1.4.6. Ініціативність;
1.4.7. Лідерство;
1.4.8. Суспільна (соціальна) відповідальність;
1.4.9. Безпека та захист даних;
1.4.10. Процесний підхід;
1.4.11. Управління відносинами;
1.4.12. Доступність та справедливість;
1.4.13. Етична відповідальність;
1.4.14. Прозоре керівництво;
1.4.15. Постійне удосконалення (поліпшення);
1.4.16. Обґрунтовані рішення;
1.4.17. Зосередженість на здобувачах освіти та сейкхолдерах;
1.4.18. Залучення персоналу.
1.5. Забезпечення якістю освіти поширюється на діяльність Університету з
надання послуг вищої освіти з підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра,
магістра (спеціаліста), доктора філософії і доктора наук (у тому числі для
іноземних студентів) і науково-дослідну й методичну діяльність.
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1.6. Вимоги Положення є обов'язковими для здійснення всіма підрозділами й
персоналом Університету, що задіяні у виконанні й забезпеченні надання послуг
вищої освіти, науково-дослідній і методичній діяльності.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
2.1. Основними завданнями внутрішнього забезпечення якості є:
2.1.1 забезпечення якісної, доступної сучасної освіти; підготовки фахівців,
здатних до практичної реалізації отриманих знань у науці, виробництві та бізнесі;
розвитку творчого наукового потенціалу молоді, намагання до самоосвіти та
саморозвитку особистості як життєвої необхідності;
2.1.2 розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін;
2.1.3 підготовка здобувачів вищої освіти у відповідності до сучасних вимог
ринку праці;
2.1.4 створення умов навчання з належною матеріально-технічною базою;
2.1.5 задоволення вимог стейкхолдерів, роботодавців, зокрема з погляду
регіональних потреб;
2.1.6 підтримка проекту JetIQ (глобальним інформаційним базисом університету
для: управління навчальним процесом; обліку знань студентів; обліку навчальної
активності студентів; системи тестування знань TestIQ.);
3. ФУНКЦІЇ
3.1. Внутрішнє забезпечення якості освіти ВНТУ включає в себе наступні види
діяльності:
3.1.1 координація дій всіх суб'єктів науково-освітнього процесу ВНТУ;
3.1.2 оптимальний розподіл повноважень;
3.1.3 прозорість прийняття ефективних рішень на всіх управлінських рівнях;
3.1.4 студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання;
3.1.5 формування студентами власної траєкторії навчання, забезпечення реальної
вибірковості дисциплін;
3.1.6 рейтингова система оцінювання знань;
3.1.7 регулярний збір і обробка інформації стосовно якості:
- навчання і викладання (опитування студентів),
- наукових досліджень (наукові публікації),
- викладацького складу,
- управлінських процесів (опитування викладачів), н
- надання освітніх послуг (опитування випускників і працедавців);
3.1.8 регулярний перегляд, вдосконалення, а також розробка і впровадження
освітніх програм;
3.1.9 регулярний перегляд, вдосконалення, а також розробка і впровадження
навчальних курсів;
3.1.10 забезпечення академічної доброчесності;
3.1.11 підвищення кваліфікації (професійне зростання) викладачів (насамперед
донесення і навчання з досвіду, у т.ч. через відвідання занять своїх колег);
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3.1.12 забезпечення якості складу науково-педагогічних і педагогічних
працівників ВНТУ;
3.1.13 впровадження інноваційних технологій та методик викладання;
3.1.14 забезпечення внутрішньої комунікації, зворотного зв'язку і доступності
всієї важливої інформації про ВНТУ для зацікавлених сторін;
3.1.15 комунікація із стейкхолдерами: випускниками ВНТУ, працедавцями,
батьками, органами державної влади, закладами середньої та вищої освіти,
громадськими організаціями та різними вітчизняними і зарубіжними
партнерами;
3.1.16 комунікація з Міністерством освіти і науки України та Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти.
4. СТРУКТУРА
4.1. Відповідальність за забезпечення якості навчання і викладання в ВНТУ
покладається на наступних керівників та підрозділи ВНТУ (їхні повноваження
визначаються окремими Положеннями):
4.1.1 Ректор ВНТУ;
4.1.2 Перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації
навчального процесу та його науково-методичного забезпечення ВНТУ
(організація освітнього процесу, співпраця з Головним центром організації та
методичного забезпечення навчання);
4.1.3 Проректор з наукової роботи (інтеграція наукових досліджень та освітнього
процесу);
4.1.4 Вчена рада ВНТУ (зокрема розробка політики із забезпечення якості
освіти);
4.1.5 Головний цент організації та методичного забезпечення навчання, в тому
числі Навчально-методичний відділ, Навчальний відділ, Центр забезпечення
якості освіти (професійний розвиток викладачів; участь у вдосконаленні
навчальних курсів, освітніх програм та якості викладання; дотримання норм
академічної доброчесності, ліцензування та акредитація, опитування студентів,
випускників, працедавців і викладачів, інформаційні системи управління
освітнім процесом, бібліотечні та інші інформаційні ресурси);
4.1.6 кафедри, факультети/інститут (вдосконалення навчальних курсів, освітніх
програм та якості викладання, залучення випускників до освітнього процесу,
профорієнтація);
4.1.7 Інститут інтеграції навчання з виробництвом (академічна мобільність
студентів і викладачів, інші форми інтернаціоналізації, співпраця з бізнесом,
допомога випускникам у пошуках роботи);
4.1.8 Головний центр виховної роботи (організація позанавчальної активності
студентів, створення для них можливостей для самореалізації та персонального
зростання);
4.1.9 Лабораторія соціологічних досліджень (підтримка опитування);
4.1.10 Студентське самоврядування (просування студентських ініціатив, участь у
забезпеченні якості та прийнятті важливих рішень).
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5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ
5.1. Забезпечення якості освіти здійснюється в ВНТУ двома шляхами: через
внутрішнє забезпечення якості управлінських та академічних процесів (у т.ч.
освітньої діяльності) та врахування якості підготовки студентів та зовнішнє
забезпечення якості вищої освіти (процедури зовнішньої атестації).
5.2. Управління процесами та системою в цілому може бути досягнуто за
допомогою циклу «Плануй-роби-перевіряй-дій» (PDCA) із загальним акцентом
на можливі ризики, спрямовані на запобігання небажаним результатам:
5.2.1. Планування: встановлення цілей системи та її процесів, а також ресурсів,
необхідних для досягнення результатів відповідно до вимог здобувачів освіти та
інших стейкхолдерів, виявлення можливостей та усунення ризиків;
5.2.2. Робити: виконувати (реалізовувати) заплановане;
5.2.3. Перевіряти: відслідковувати і вимірювати процеси та отримані послуги
відповідно до цілей, вимог і запланованих заходів;
5.2.4. Діяти: вживати заходів для підвищення продуктивності
5.3. Внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти
передбачає здійснення таких процедур і заходів:
5.3.1 визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
5.3.2 здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
5.3.3 щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників ВНТУ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань;
5.3.4 забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;
5.3.5 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою
програмою;
5.3. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
5.3.7 забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників ВНТУ і здобувачів вищої освіти;
5.3.8 забезпечення інших процедур відповідно до Статуту ВНТУ та
законодавства.
5.4. До забезпечення якості управлінських та академічних процесів в ВНТУ
входить:
5.4.1 якість
організаційного,
методичного
та
матеріально-технічного
забезпечення освітнього процесу;
5.4.2 якість викладання;
5.4.3 якість курсів та освітніх програм;
5.4.4 якість підготовки студентів (якість навчання);
5.4.5 відповідність випускників кваліфікаційним вимогам за спеціальностями;
5.4.6 здатність керівників різних ланок та університетських підрозділів приймати
управлінські рішення стосовно подальшого вдосконалення та розвитку системи
якості ВНТУ (лідерство).
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Схема забезпечення якості освітнього процесу у ВНТУ

Внутрішнє забезпечення якості
(Адміністрація, Центр забезпечення якості освіти ВНТУ)
(Цикл «плануй-роби-перевіряй-дій»)
Залучення усіх стейкхолдерів до забезпечення якості освіти
у ВНТУ (через опитування, фокус групи тощо)
Моніторинг якості освіти

Зовнішнє забезпечення якості
(Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із
забезпечення якості вищої освіти, незалежні (іноземні)
організації із забезпечення якості освіти)

Державно-громадський контроль
Ліцензування освітньої діяльності
Акредитація освітніх програм

Впровадження результатів наукової діяльності та
практичної складової в освітній процес

Інституційна акредитація

Професійний розвиток викладачів

Зовнішнє незалежне оцінювання результатів
навчання

Підтримка освітнього середовища та матеріальних
ресурсів
Забезпечення академічної свободи

Атестація/сертифікація працівників
Громадський нагляд

Лідерство
Забезпечення академічної доброчесності
Забезпечення прозорості та публічності діяльності ВНТУ
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6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
6.1. У ВНТУ повинні функціонувати механізми взаємодії, розподіл
відповідальності з метою моніторингу, перегляду і вдосконалення освітнього
процесу, навчальних курсів та освітніх програм:
6.1.1 Центр забезпечення якості освіти ВНТУ у співпраці із кафедрами,
факультетами та студентським самоврядуванням повинно здійснювати
регулярний моніторинг якості викладання, навчальних курсів та освітніх
програм через опитування стейкхолдерів.
6.1.2 питання, пов'язані з переглядом (оновленням, вдосконаленням, створенням
нових) навчальних курсів та освітніх програм розглядаються спочатку на
засіданнях кафедр (методичних семінарах) (щонайменше один раз на рік),
факультетів та Вченої ради ВНТУ. На такі засідання кафедр повинні
запрошуватись зацікавлені студенти, випускники і працедавці. Кафедри можуть
ініціювати такі розгляди за потреби: з власної ініціативи або внаслідок запитів
інших стейкхолдерів.
6.1.3 факультети, Головний цент організації та методичного забезпечення
навчання, в тому числі Навчально-методичний відділ, Навчальний відділ, Центр
забезпечення якості освіти в разі потреби можуть ініціювати перегляд, внесення
змін і доповнень до документів, що забезпечують освітній процес.
6.1.4 Вчені ради факультетів, спираючись на рішення кафедр, повинні нести
відповідальність за підтримання зворотного зв'язку та реакцію на результати
студентських опитувань.
6.1.5 під час проведення атестації здобувачів вищої освіти кафедри залучають до
екзаменаційних комісій зовнішніх стейкхолдерів (працедавців, серед яких
можуть бути успішні випускники).
6.1.6 забезпечення якості освіти ВНТУ функціонально спирається на принципи
академічної свободи, втому числі автономію викладача в організації викладання
навчальних курсів, визначенні принципів роботи академічної групи, термінів
поточного і підсумкового контролю та умов оцінювання.
6.1.7 здобувачі вищої освіти можуть обирати вибіркові дисципліни, після
презентації курсів викладачами. Кількість кредитів вибіркової частини не може
бути меншою, ніж це передбачено законодавством України.
6.1.8 Навчально-методичний відділ здійснює регулярний аналіз робочих програм
дисциплін та навчально-методичних матеріалів.
6.1.9. кафедри та факультети повинні слідкувати за кар’єрним шляхом
випускників, підтримувати з ними зв'язок, залучати найуспішніших випускників
до оцінювання якості освітнього процесу та освітніх програм.
6.1.11 Вчена рада ВНТУ повинна не менше одного разу на рік розглядати
питання щодо забезпечення якості освіти ВНТУ.
7. ПІДТРИМКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА МАТЕРІАЛЬНИХ
РЕСУРСІВ
7.1. Інформаційне забезпечення ВНТУ:
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7.1.1 веб-сайт ВНТУ, на якому розміщена основна інформація про його
діяльність, зокрема структура університету, інформація про адміністрацію,
контактна інформація, факультети та кафедри, довідка абітурієнту (правила
прийому, ліцензії та сертифікати про акредитацію, зразки документів про освіту),
науково-дослідна робота, видавнича діяльність, навчально-методична робота,
публічна інформації, перелік навчальних дисциплін. Офіційний веб-сайт ВНТУ
має переклад англійською мовою сторінок з основною інформацією про
університет.
7.1.2 на веб-сайті ВНТУ розміщенні сторінки всіх кафедр, які містять відомості
про: спеціальності та освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми, за якими
відбувається підготовка здобувачів вищої освіти, освітні компоненти, відомості
про викладачів, в тому числі їх наукова, навчально-методична, видавнича та
громадська активність, відомості про підвищення кваліфікації, контактна
інформація.
7.1.3 бібліотека ВНТУ має електронний каталог, що є одним із головних
інформаційних ресурсів і складовою частиною віртуального обслуговування, бо
дозволяє користувачам комфортно й оперативно отримувати максимально повну
інформацію про документи традиційного (паперового) фонду і матеріалів в
електронному вигляді. На сайті бібліотеки можна отримати вільний доступ до
баз даних періодичних наукових видань Scopus та Web of Science, в яких
містяться наукові публікації англійською та іншими мовами різних профілів
7.1.4 бібліотека ВНТУ крім доступу до фондів, забезпечує вільний доступ до
національних і світових інформаційних ресурсів. Нові можливості в задоволенні
потреб користувачів відкриває вільний доступ до мережі Internet.
7.1.5 у ВНТУ працює інституційний репозитарій, який зареєстрований в 7
міжнародних базах даних із статусом першоджерела (https://ir.lib.vntu.edu.ua/).
7.1.6 у ВНТУ працює Система підтримки навчального процесу JetIQ, яка є
глобальним інформаційним базисом університету для: управління навчальним
процесом; розміщення методичних матеріалів; обліку знань студентів; обліку
навчальної активності студентів; системи тестування знань TestIQ.
7.1.1 інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
відповідає технологічним вимогам до ліцензійних умов щодо цього виду
діяльності.
7.2. Матеріально-технічне забезпечення ВНТУ:
7.2.1 до матеріально-технічного забезпечення ВНТУ належать навчальні корпуси,
гуртожитки,
науково-дослідні
лабораторії,
видавничий
центр,
адміністративно-господарчі будівлі, споруди й приміщення, спортивні споруди,
заклади харчування (їдальня й буфети), устаткування, технічні й програмні
засоби, транспорт, комунікаційні й інформаційні системи.
7.2.2 у ВНТУ приділяється увага комп’ютерному забезпеченню навчального
процесу, а саме збільшенню щороку сучасної комп’ютерної техніки,
впровадженню комп’ютерних мереж та новітніх інформаційних технологій,
придбанню ліцензійних програмних продуктів.
7.2.3 у ВНТУ розроблено та застосовується порядок супроводу (падання
допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
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7.2.4 у ВНТУ передбачено умови для осіб з особливими освітніми потребами
таким чином, щоб вони мали можливість повноцінно отримувати необхідні
освітні послуги.
7.2.8 забезпечена та постійно підтримується інфраструктура, необхідна для
функціонування освітніх процесів та забезпечення відповідності освітніх послуг
ліцензійним та акредитаційним вимогам.
8. ПІДТРИМКА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
8.1. Ректор забезпечує визначення та наявність людських ресурсів, необхідних
для функціонування освітнього процесу, і відповідно до цього формується
штатний розклад ВНТУ.
8.2. Ректор є відповідальним за формування штату у межах Університету, а
керівники підрозділів є відповідальними за те ж саме в межах підпорядкованих
структурних підрозділів.
8.3. Трудові відносини в Університеті формуються на засадах державного й
договірного регулювання і описуються в Колективному договорі.
8.4. Конкурсний добір викладачів регулюється Положенням про обрання та
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Вінницького
національного технічного університету.
8.5. Кадровий склад ВНТУ сформований з високопрофесійних фахівців, докторів
наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, які мають відповідний досвід
наукової та педагогічної роботи. Завдяки багатопрофільності підготовка фахівців
забезпечується відповідними науково-педагогічними кадрами в розрізі кожного з
циклів.
8.6. Відповідальність за виконання освітніх програм за спеціальністю на всіх
рівнях вищої освіти покладається на гаранта освітньої програми та групу
забезпечення спеціальності, члени якої особисто беруть участь в освітньому
процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеними Ліцензійними
умовами.
8.7. Професійний розвиток викладачів регулюється Положенням про підвищення
кваліфікації, стажування та атестацію науково-педагогічних працівників ВНТУ.
Підвищення кваліфікації (професійний розвиток) науково-педагогічних
працівників та співробітників - цілеспрямоване безперервне удосконалення
професійних компетенцій та педагогічної майстерності, необхідних для
опанування завданнями, які сприяють підвищенню якості управлінської,
навчальної, методичної, наукової, інноваційної, творчої та виховної діяльності
ВНТУ.
8.8. У ВНТУ розроблені та впроваджені курси підвищення кваліфікації, що
дозволяють опанувати нові форми та методи навчання, зокрема із залученням
новітніх інформаційних технологій.
8.9. Працівники ВНТУ також можуть підвищувати кваліфікацію у закладах вищої
освіти, відповідних наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в
Україні, так і за її межами.
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8.10. Для підтримки професійного розвитку науково-педагогічних працівників є
можливість навчатися на підприємства, що є основними роботодавцями для
випускників освітньої програми.
8.11. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
може відбуватись шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах,
вебінарах, майстер-класах тощо.
8.12. У ВНТУ передбачене стимулювання розвитку викладацької майстерності
через запровадження конкурсу на найкращу літератури та конкурс на найкращу
лекцію.
8.13. У ВНТУ передбачено рейтингування науково-педагогічних працівників, за
результатами якого формується рейтинг найкращих викладачів, найкращих
кафедр (випускових та невипускових) та найкращих факультетів (інституту),
відповідно до чого здійснюється обмін досвідом, запровадження найкращих
практик та нагородження викладачів.
8.14. Оприлюднення результатів рейтингів здійснюється регулярно раз на рік на
офіційному веб-сайті ВНТУ.
9. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
9.1. Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Порядку оцінювання
знань здобувачів вищої освіти у ВНТУ та Положення про рейтингову систему
оцінювання досягнень студентів у ВНТУ. Система оцінювання знань здобувачів
вищої освіти включає такі види контролю: поточний, підсумковий та атестацію.
9.2. Форми проведення та критерії оцінювання поточного й підсумкового
контролю визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни. Рекомендації
щодо атестації випускників визначені в Положенні про кваліфікаційну роботу;
Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій з
атестації здобувачів вищої освіти у ВНТУ.
9.3. Форми проведення та критерії оцінювання поточного й підсумкового
контролю доводяться до здобувачів вищої освіти на початку та у кінці
навчального курсу, викладені у освітній програмі та доступні на сайті кафедр
(структурних підрозділів).
9.4. Форми контрольних заходів повинні обиратися таким чином, щоб
забезпечити перевірку досягнення програмних результатів навчання.
9.5. Для забезпечення об’єктивності викладачів при проведенні контрольних
заходів поточного й підсумкового контролю передбачена наявність асистента
викладача, який повинен бути присутнім на контрольному заході, заслуховує
відповіді здобувачів та підписує відомість.
9.6. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту
вищої освіти, а саме: для І (бакалаврського) рівня вищої освіти – публічний
захист бакалаврської дипломної роботи (проекту), для ІІ (магістерського) рівня
освіти – екзамен зі спеціальності та публічний захист магістерської
кваліфікаційної роботи.
9.7. Під час атестації здобувачів вищої освіти головою комісії призначається
представник працедавців, який забезпечує об’єктивність оцінок, та формує
рекомендації щодо того як покращити якість освіти здобувачів.
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10. ЛІДЕРСТВО
10.1. Ректор ВНТУ постійно демонструє свої лідерство й зобов’язання щодо
забезпечення якості освіти:
10.1.1 взяття на себе відповідальності за забезпечення якості освітнього процесу;
10.1.2 забезпечення розроблення й доведення до співробітників та здобувачів
вищої освіти ВНТУ політики і цілей у сфері якості вищої освіти;
10.1.3 забезпечення інтегрування вимог забезпечення якості в процеси діяльності
ВНТУ;
10.1.4 забезпечення належних людських, інформаційних і матеріальних ресурсів,
необхідних для виконання зобов’язань, установлених згідно з політикою і цілями
ВНТУ;
10.1.5 інформування співробітників ВНТУ про важливість виконання вимог
стейкхолдерів, а також законодавчих, нормативних вимог до надання освітніх
послуг;
10.1.6 підтримка інших відповідних керівників для демонстрування їх лідерства
в своїх сферах;
10.1.7 завжди підтримувалася зосередженість на підвищенні задоволеності
стейкхолдерів.
11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ
11.1. ВНТУ забезпечує самостійність і незалежність учасників освітнього
процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або
інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і
творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і
використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень,
встановлених законом
12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ
12.1. У ВНТУ передбачені заходи із запобігання і виявлення академічної не
доброчесності.
12.2. Відповідно до Положення про виявлення і запобігання академічного плагіату
у ВНТУ всі випускні кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти
перевіряються за допомогою спеціальних програмних засобів, в тому числі
інтернет-систем, з представниками яких у ВНТУ на момент перевірки укладено
угоду про співробітництво, а також за допомоги пошукових інтернет-сервісів.
Використання будь-якого способу перевірки не виключає можливість
використання іншого (інших) способів.
12.3. Антикорупційна програма ВНТУ розроблена та впровадження разом з
низкою інших документів, в яких зазначається що працівники та посадові особи
ВНТУ у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими
партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і
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вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання,
виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діям (практикам).
12.4. Кодекс етики ВНТУ упроваджує загальні моральні принципи та правила
етичної поведінки працівників університету, якими вони мають керуватись у
своїй діяльності, в тому числі політику та процедури врегулювання конфліктних
ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією
та корупцією). В кодексі передбачено функціонування Комісії з етики, на яку
покладено функції вирішення конфліктних ситуацій.
12.5. Документи оприлюднені відповідно до норм про доступ до публічної
інформації.
13. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УНІВЕРСИТЕТ
13.1. Публічність інформації про діяльність ВНТУ забезпечується, зокрема
згідно з вимогами Закону України «Про вишу освіту», наказом Міністерства
освіти і науки України від 19.02.2015 № 166 «Деякі питання оприлюднення
інформації про діяльність вищих навчальних закладів».
13.2. Інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті ВНТУ, який містить
основну інформацію про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про
акредитацію, освітня, освітньо-наукова, видавнича, атестаційна (наукових кадрів)
діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, правила
прийому, контактна інформація тощо).
13.3. На сайті ВНТУ публікується точна та достовірна інформацію про ОП
(включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти) в обсязі,
достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін
(стейкхолдерів) та суспільства.
13.4. Відповідно до Положення про розроблення та супроводження освітніх
програм у ВНТУ на сайтах факультетів (інституту), кафедр оприлюднюється
проект ОП з метою отримання зауважень та пропозиції зацікавлених сторін
(стейкхолдерів), які приймаються протягом не менше одного місяця на зазначену
е-пошту або у письмовому вигляді.
13.5. Результати проходження оцінювання якості зовнішніми організаціями
повинні бути опубліковані на офіційному веб-сайті ВНТУ.
13.6. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті ВНТУ та
факультетів, систематично оновлюється.
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