




У 1.2. “Основні терміни та їх визначення” замість 
понять “система якості вищої освіти” та “система

внутрішнього забезпечення якості” пропонуємо 
надати визначення поняття 

система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 
та освітньої діяльності ВНЗ - сукупність організаційних 
структур, відповідальності, процедур, процесів та 
ресурсів, що забезпечують постійне поліпшення якості 
освітніх програм, освітньої діяльності навчального 
закладу та здобуття відповідного ступеня вищої освіти і 
кваліфікації. Вона є складовою системи забезпечення 
якості вищої освіти в Україні. 

Додати визначення поняття “система моніторингу якості 
освіти” (Положення 4)



П.1.3. сформулювати таким чином:
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в 

Університеті ґрунтується на таких принципах:
 автономії вищого навчального закладу, як відповідального за забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти; 
 усвідомлення усіма співробітниками Університету відповідальності за якість 

вищої освіти та освітньої діяльності; 
 визнання необхідності розроблення стратегії, політики та процедур 

забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності Університету; 
 орієнтація на поточні й майбутні потреби споживачів, прагнення до 

перевищення їхніх очікувань;
 прийняття управлінських рішень на основі аналізу своєчасної, повної й

об’єктивної інформації; 
 відмови від авторитарного стилю керування і перехід до лідерства; 
 залучення всього персоналу до досягнення цілей Університету шляхом 

делегування більшої відповідальності на нижчі рівні управління;
 постійне навчання персоналу; 
 управління освітньою діяльністю університету та відповідними ресурсами як 

системою взаємопов’язаних процесів;
 співробітництво з усіма зацікавленими сторонами;
 постійне поліпшування якості освіти, освітньої діяльності та системи 

управління якістю освіти в Університеті.  
Система принципів із Положення ОНУ імені І.І. Мечникова



2.1. Відповідно до місії Університету основними цілями системи внутрішнього
забезпечення якості є: 

 формування стійкої довіри до присвоєних Університетом ступенів вищої 
освіти та кваліфікацій за всіма освітніми програмами в Україні та поза її
межами;

 постійне поліпшення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їх 
відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, 
державним, європейським і міжнародним освітнім стандартам; 

 забезпечення розуміння, врахування та узгодження потреб (цілей, вимог та 
очікувань) щодо надання освітніх послуг усіх зацікавлених сторін;

 формування в Університеті культури якості як основи
конкурентоспроможності Університету та його випускників; 

 впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту сталого 
розвитку Університету. 

Положення ОНУ імені І.І. Мечникова



У п.2.2 до основних завдань додати “Здійснення просвітницької та
методично-консультативної діяльності з питань забезпечення
якості вищої освіти”

Відповідно додати п. 2.10. 
Здійснення просвітницької та методично-консультативної діяльності з
питань забезпечення якості вищої освіти полягає в аналізі та поширенні
передового досвіду вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів
щодо забезпечення якості освіти; методичному супроводі моніторингу
якості освіти в Університеті; наданні організаційної та методичної допомоги
структурним підрозділам університету щодо проведення моніторингу якості
вищої освіти; залученні органів студентського самоврядування до
проведення опитувань та анкетувань з якості організації освітнього процесу;
визначенні основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на
основі аналізу моніторингу навчальних досягнень студентів, ринку праці;
організації та проведенні науково-методичних заходів (семінарів, тренінгів,
круглих столів, майстер-класів) з актуальних питань забезпечення якості
вищої освіти та освітньої діяльності вищих навчальних закладів,
впровадження освітніх інновацій.

Положення ОНУ імені І.І. Мечникова



Доцільно поєднати розділ 4 моделі
Хмельницького національного університету та
розділ “Структура та організація внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти університету” моделі №5.
Співвіднести підрозділи, органи, відповідальні за
функціонування внутрішньої системи
забезпечення якості з рівнями її організації в
Університеті.



Як свідчить аналіз наведених моделей системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
структура підрозділу із внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти визначається
специфікою, можливостями ВНЗ, а також
особливостями його системи управління.

Можливі декілька варіантів структури системи
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти:

 Створення комісій, підрозділів з внутрішнього
забезпечення якості ВО в рамках вже існуючих
органів управління ВНЗ;

 Створення спеціальних відділів, підрозділів з
внутрішнього забезпечення якості ВО в системі
управлінняВНЗ;

 Поєднання перших двох варіантів.



Практично у всіх моделях наведено критерії та
індикатори якості вищої освіти, а не індикатори
оцінки рівня внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти
університету.
Ми пропонуємо включити їх до ІІІ розділу
положення.



 Планування і побудова організаційної структури внутрішнього 
забезпечення якості освіти, розподіл відповідальності і повноважень.

 Ступінь розробленості нормативної бази.
 Періодичність перегляду та оновлення нормативних документів.
 Відповідність чинному законодавству.
 Ступінь інформованості 
 Ступінь активності зовнішніх стейкхолдерів у процедурах 

забезпечення якості.
 Ступінь активності студентів у процедурах забезпечення якості.
 Частка викладачів, які залучені до процедур забезпечення якості.
 Наявність системи показників оцінювання складових якості вищої 

освіти.
 Чисельність експертів, що пройшли спеціальну підготовку  (навчання) 

у галузі забезпечення якості.



 Ступінь публічності інформації щодо забезпечення якості. 
 Ступінь розробленості системи безперервного 

підвищення кваліфікації всіх груп персоналу, яка враховує 
як потреби університету, так і особисті потреби.

 Наявність механізму щорічного оцінювання здобувачів 
вищої освіти, діяльності науково-педагогічних 
працівників.

 Оприлюднення результатів оцінювання на сайті 
університету. 

 Систематичність зворотного зв'язок персоналу і студентів 
з керівництвом університету.

 Ступінь відповідності системи забезпечення якості освіти 
вимогам НАЗЯВО, європейським стандартам. 

 Поєднання якісних і кількісних критеріїв оцінювання 
якості діяльності.



 Наявність методичного супроводу внутрішнього

забезпечення якості освіти.

 Підвищення якості професійної діяльності викладачів,

підвищення задоволеності студентів викладацькою

діяльністю, підвищення рівня задоволеності професійною

діяльністю.

 Удосконалення системи моніторингу якості освіти

 Ступінь використання отриманої інформації для

прийняття управлінських рішень.

 Диверсифікованість інформаційних каналів щодо

забезпечення якості.

 Рівень задоволеності студентів і випускників умовам і

результатами навчання.



V. Ключові заходи по внутрішньому 
забезпеченню якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти університету

Пропонуємо взяти за основу відповідні розділи
моделей №3, 5 та Хмельницького
національного університету (додаток Д)




