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Базова модель внутрішнього 

забезпечення якості

 Модель 5

 розділ 3: чіткий розподіл відповідальності за впровадження системи ВЗЯО

 розділ 4: індикатори критеріїв оцінки рівня ВЗЯО не є надто абстрактними і у 
більшості випадків вимагають чіткої відповіді “так/ні”

 розділ 5: заходи щодо ВЗЯО узгоджуються із очікуваними результатами

 баланс гнучкість vs ”формальність”

 Визначення індикаторів і планування заходів, що сприяють 
впровадженню студентоцентрованого навчання:

 наявність процедур для визнання результатів неформальної освіти та іншого 
неакадемічного навчання (також М3)

 проведення іспиту більш як одним екзаменатором

 інтеграція наукової діяльності в освітній процес



Загальні положення. Цілі і завдання 

(1, 2)

 Урахування чинних правил і критеріїв vs їх перевершення

 Коло стейкхолдерів та їх роль: батьки студентів? (М1), громадські 

організації (М1)

 Взаємозв’язок СВЗЯО та місії і концепції діяльності ВНЗ:

 посилання на пріоритетні напрями освітньої діяльності, концептуальні засади 

розвитку ВНЗ та стратегічний план розвитку ВНЗ (М4)

 місія ВНЗ складає основу для системи ВЗЯО і визначається через чотири 

основні цілі, закріплені у рекомендації КМРЄ щодо відповідальності 

суспільства за вищу освіту і науку (2007) (М1) – місія має бути 

конкретизованою у контексті певного ВНЗ і відображати контекст його 

діяльності

 створення культури якості як принцип/ціль СВЗЯО (М1, М3, М4)



Структура та організація (3)

 М1: передбачається відповідальність підрозділу ЗЯ за проведення 

навчання для представників внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів з метою 

їх подальшого залучення до СВЗЯО

 М3: у підрозділі ЗЯ діє окрема секція, відповідальна за соціальні та 

психолого-ергономічні аспекти навчання

 М4: визначено основні процедури запобігання плагіатові і їх місце у 
СВЗЯО – процедури мають бути гнучкими і у будь-якому випадку 

передбачати перегляд результатів машинної перевірки науковим 

керівником/кафедрою

 М7: в організаційній структурі СВЗЯО передбачено існування фокус-

груп здобувачів вищої освіти

 роль ОСС



Індикатори (4)

 основне питання: формалізованість vs “валідність” (eg. підвищення 

кваліфікації НПП)

 М1: моніторинг оцінювання здобувачів vs моніторинг якості 

(ефективності) систем оцінювання

 М4: індикатори до критерію 8 «Публічна інформація» (покриття сайту 

університету пошуковими мережами, кількість корисного і 

затребуваного контенту, кількість зовнішніх посилань, представлення 

університету у соціальних мережах)

 М4: індикатори до критерію 6 «Навчальні ресурси і підтримка студентів»



Заходи (5)

 М7: періодичність/строки виконання окремих заходів

 М3: розподіл відповідальності

 М5: кореляція із очікуваними результатами

 М4: заходи щодо сертифікації і визнання результатів міжнародних 
іспитів з англійської та інших іноземних мов

 М4: «Інформаційний менеджмент»: впровадження і використання 
корпоративної інформаційної системи для цілей освітнього процесу та 
управління ВНЗ

 М2, М3: запровадження механізмів адаптації вступників до навчання у 
ВНЗ



Дякую за увагу


