
 

 

                ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ 
       

        

                     м. Дніпро                                                                                 12 травня 2022 р.                      

БАЧЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ. Творче об'єднання професіоналів сучасного рівня, які впливають на 
процеси формування майбутнього країни шляхом підготовки фахівців, здатних створювати нові 
знання, технології та матеріали, необхідні для життєздатності суспільства і забезпечення високого 
рівня життя. 

ПОЗИЦІЮВАННЯ. Університет системних знань і досліджень з розгалуженою інфраструктурою та 
матеріально-технічною базою, розвиненою фундаментальною складовою наукових досліджень, що 
сприяє науково-технічному, технологічному та культурно-моральному розвитку суспільства. 

МІСІЯ. Еволюція освітньо-наукового простору на принципах академічної доброчесності, 
загальнолюдських цінностей, національної ідентичності та креативне становлення людини і 
суспільства майбутнього. 

Потужна креативна команда НТУ «Дніпровська політехніка» прагне: 
- забезпечити відповідність освітньої діяльності та її результатів державним освітнім стандартам 

та іншим нормативним документам, вимогам міжнародних стандартів, зростаючим потребам 

економіки і суспільства у кваліфікованих спеціалістах та науково-педагогічних кадрах вищої 
кваліфікації; 

- поєднувати надання освітніх послуг із науковими дослідженнями та розробками, розвивати 

креативну співпрацю з іншими закладами освіти, підприємствами і організаціями, органами 

публічного управління, науковими установам; 
- підтримувати матеріально-технічну базу, соціальне та віртуальне середовище навчання, 

гарантуючи його безпечність, доступність, надійність та інклюзивність для кожного здобувача вищої 
освіти, пропагуючи у навчанні повагу, доброчесність, гідність та рівні можливості для розвитку; 

- створити інтегроване середовище, в якому здобувачі вищої освіти, науковці, викладачі, 
професіонали та допоміжний персонал можуть працювати в партнерстві задля забезпечення якості 
освіти, а колективний голос здобувачів вищої освіти підтримується на всіх рівнях університету; 

- взаємодіяти зі здобувачами вищої освіти та іншими стейкхолдерами в процесах підвищення 

якості, що призводить до покращення освітнього процесу; 
- забезпечити безперервне зростання професіоналізму та компетентності кожного 

співробітника, удосконалення внутрішніх процесів, взаємовідносин і взаємодії на основі 
використання прогресивних технологій управління, навчання та наукових досліджень; 

- досягти лідируючих позицій серед університетів України та світу і довести свою спроможність 

рівноправно взаємодіяти із закордонними партнерами; 
- забезпечити підготовку/перепідготовку фахівців для відновлення економіки та промисловості 

в повоєнний період. 
Реалізація зазначеної політики забезпечується впровадженням результативної системи 

управління якістю освітньої діяльності відповідно до вимог відповідних міжнародних та 
європейських стандартів (ISO 9001:2015, ISO 21001:2018, ENQA, ESG), направленої на постійний 
розвиток і удосконалення, та прийняттям її всіма співробітниками НТУ «Дніпровська політехніка». 

Відповідальність за реалізацію цієї політики і забезпечення її виконання всіма необхідними 

ресурсами, у тому числі компетентним персоналом, актуалізованим бібліотечним фондом, 
матеріально-технічними ресурсами і приміщеннями бере на себе вище керівництво університету. 

 

                       Ректор                              Олександр АЗЮКОВСЬКИЙ 



 

ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ  
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності  
НТУ «Дніпровська політехніка» будується на основі сучасних міжнародних  

і європейських стандартів і практик через реалізацію таких принципів: 
 

Студентоцентрованого 
підходу 

Перенесення фокусу освіти з викладача на здобувача 
вищої освіти 

Інтегративності 
Забезпечення синергії від поєднання в освітньому 
процесі освітньої, наукової та інноваційної складових 
діяльності, а також формування міждисциплінарних 
зв’язків у змісті та структурі освітніх програм 

Академічної 
доброчесності 

Дотримання всіма учасниками освітнього процесу 
цінностей та норм Кодексу академічної доброчесності  

Гнучкості, адаптивності  
та стійкості 

Забезпечення проактивних змін освітніх програм  
та технологій навчання й наукових досліджень 

з урахуванням зовнішніх викликів, тенденцій розвитку 
ринку праці, потреб регіональних замовників освітніх  
та експертних послуг 

Публічності (прозорості)  
Всебічне висвітлення інформації щодо освітнього процесу 
та інших напрямів діяльності для всіх заінтересованих 
сторін і широкого загалу  

Процесного підходу  
до управління системою  

Ідентифікація, розуміння, оцінювання й удосконалення 
процесів забезпечення якості освітньої діяльності, 
управління ними як системою, залежно від їх ролі  
у досягненні цілей забезпечення якості 

Конкурентності 
Розвиток потенціалу співробітників і структурних 
підрозділів через створення внутрішнього конкурентного 
середовища на основі оцінювання рівня досягнень за 

основними напрямами діяльності 

Безперервного 

вдосконалення 

Розуміння й реалізація безперервного вдосконалення 
діяльності як повсякденного завдання усіх учасників 
освітнього процесу 

Залучення здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів  

до процесів забезпечення якості освітньої діяльності 
 


