
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ                            

«Забезпечення якості вищої освіти»   

 

Мета вивчення дисципліни: формування компентностей здобувачів 

вищої освіти (магістрантів та аспірантів) з теорії та практики забезпечення 

якості вищої освіти згідно європейських стандартів та управління означеним 

процесом на зовнішньому та внутрішньо університетському рівнях. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- аналіз актуальності процесу забезпечення якості вищої освіти України на 

етапі її реформування; 

- дефінітивний аналіз сутності поняття «якість вищої освіти» та 

характеристика її компонентів; 

- аналіз європейських стандартів забезпечення якості вищої освіти (ESG); 

- ознайомлення студентів з кращими зарубіжними практиками забезпечення 

якості вищої освіти; 

- формування у студентів умінь творча аналізувати та критично оцінювати 

явища і процеси, що відбуваються в системі вищої освіти України та 



 
 

пропонувати  шляхи забезпечення якості освітньої діяльності закладів 

вищої освіти. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 сутність поняття «якість вищої освіти» та дотичні до нього поняття; 

 європейські стандарти якості вищої освіти; 

 історію становлення та розвитку проблеми якості вищої освіти в світовій 

освітній практиці; 

 досвід європейських університетів щодо забезпечення якості вищої 

освіти; 

 сучасну нормативно-правову базу України щодо забезпечення якості 

вищої освіти; 

 процедури забезпечення якості вищої освіти України на 

загальнодержавному рівні (ліцензування, акредитація); 

 повноваження та основні напрями діяльності Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти; 

 особливості внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності університетів; 

 сутність поняття «культура якості» та її роль у забезпеченні, ефективності 

діяльності університетів. 

уміти: 

 аналізувати освітні явища, процеси, факти з точки зору забезпечення 

якості вищої освіти; 

 здійснювати аналіз якості діяльності учасників освітнього процесу; 

забезпечувати якість власної освітньої діяльності; 

 впливати на процеси забезпечення якості вищої освіти на внутрішньо 

університетському рівні; 

 дотримувати академічної доброчесності в освітній діяльності; 



 
 

 дотримуватись і реалізовувати на практиці стандарти якості вищої освіти; 

 добирати та застосовувати ефективні методи і форми власного 

професійного саморозвитку в системі забезпечення якості вищої освіти. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Забезпечення якості вищої освіти»   

 

Модуль 1.  «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 

Тема 1.  Тенденції розвитку вища освіти в сучасному світі 

1.1. Вища освіта в умовах глобалізаційних змін та євроінтеграції. 

1.2. Вища освіта України на сучасному етапі та перспективи її розвитку. 

1.3. Роль вищої освіти у формуванні конкурентоспроможного фахівця. 

 

Тема 2. Якість як основний пріоритет розвитку вищої освіти України на 

шляху інтеграції в європейський освітній простір 

2.1. Чинники євроінтеграції вищої освіти України. 

2.2. Аналіз феномену «якість вищої освіти» та ключових понять проблеми 

забезпечення якості вищої освіти. 

2.3. Історія становлення та розвитку проблеми якості вищої освіти в світовій 

освітній практиці. 

Тема 3. Європейські стандарти і рекомендації  

щодо забезпечення якості у вищій освіті (ESG) 

3.1. Стандарти та рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості. 

3.2. Стандарти та рекомендації щодо зовнішнього забезпечення якості. 

3.3. Стандарти і рекомендації щодо агентств забезпечення якості. 

 

Тема 4. Індикатори якості вищої освіти та процедури її забезпечення  



 
 

4.1. Аналіз індикаторів якості вищої освіти згідно європейських стандартів 

(ESG): 

4.1.1. Політика щодо забезпечення якості. 

4.1.2. Розроблення і затвердження програм 

4.1.3. Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання 

4.1.4. Зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів 

4.1.5. Викладацький персонал 

4.1.6. Навчальні ресурси і підтримка студентів 

4.1.7. Інформаційний менеджмент 

4.1.8. Публічна інформація 

4.1.9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм 

4.1.10. Циклічне зовнішнє забезпечення якості 

4.2. Процедури забезпечення якості вищої освіти. 

 

Тема 5. Європейський досвід забезпечення якості вищої освіти 

5.1. Аналіз системи вищої освіти в країнах Європи. 

5.2. Основні напрями забезпечення якості вищої освіти в зарубіжних країнах. 

3.3.  Досвід забезпечення якості освітньої діяльності в європейських 

університетах. 

 

Модуль 2.  «НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ   

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ» 

 

Тема 6. Стан забезпечення якості вищої освіти в Україні 

6.1. Аналіз сучасного нормативно-правового забезпечення щодо 

забезпечення якості вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»).  

6.2. Аналіз переваг і недоліків  забезпечення якості вищої освіти в умовах 

сучасних вітчизняних реалій. 



 
 

6.3. Результати SWOT-аналізу забезпечення якості вищої освіти в 

Чернівецькому національному університеті. 

 

Тема 7. Стандарти щодо зовнішнього забезпечення якості вищої освіти 

7.1. Забезпечення якості Вищої освіти України на зовнішньому рівні. 

7.2.Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО): 

сутність, структура, повноваження та основні напрями діяльності 

7.2. Незалежні (зовнішні) експерти. 

 

Тема 8. Процедури зовнішнього контролю якості вищої освіти 

8.1. Ліцензування освітньої діяльності університетів. 

8.2. Акредитація освітніх програм у системі забезпечення якості. 

8.3. Акредитація освітньої діяльності як процедура аналізу забезпечення 

якості діяльності закладів вищої освіти. 

 

Тема 9. Система внутрішнього забезпечення  

якості вищої освіти в Україні на рівні  

9.1. Нормативно – правове забезпечення якості вищої освіти на рівні 

університету. 

9.2. Функції системи забезпечення якості вищої освіти на внутрішньо 

університетському рівні. 

9.3. Основні напрями внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на 

різних рівнях (кафедра-факультет-інститут-університет). 

 

Тема 10. Управління якістю вищої освіти на внутрішньому рівні 

10.1. Система управління якістю вищої освіти університету. 

10.2. Створення структурних підрозділів забезпечення якості вищої освіти 

університету та основні напрями їх діяльності. 



 
 

10.3. Функції та вповноваження органів управління забезпечення якості 

вищої освіти в університеті. 

 

Тема 11. Моніторинг якості вищої освіти та  

освітньої діяльності в умовах університету  

11.1. Сутність та основні види моніторингу. 

11.2. Об’єкти і суб’єкти моніторингу якості вищої освіти. 

11.3. Критерії  моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності 

університету. 

11.4. Моніторингова технологія аналізу забезпечення якості вищої освіти. 

 

Тема 12. Культура якості науково-педагогічних працівників та студентів 

як учасників освітнього процесу 

12.1. Спрямованість на «якість» як імператив академічної культури. 

12.2. Сутність поняття «культура якості» та її роль у забезпеченні 

ефективності діяльності університетів.  

12.3. Взаємодія  в системі «університет – академічна культура – якість». 

 

Тема 13. Академічна доброчесність  

у системі забезпечення якості вищої освіти 

13.1. Сутність поняття «академічна доброчесність». 

13.2. Правові засади академічної доброчесності. 

13.3. Аналіз «Положення про запобігання плагіат в Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича». 

 

 

 

 

Тема 14. Студентоцентроване навчання  

в системі забезпечення якості вищої освіти 



 
 

14.1. Студент як основний замовник і споживач освітніх послуг закладів 

вищої освіти. 

14.2. Сутнісно-змістовий аналіз поняття «студентоцентроване навчання». 

14.3. Роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти та основні шляхи їх 

впливу на означений процес. 

 

Тема 15. Взаємодія університету з роботодавцями 

15.1. Роботодавці як основні стейкхолдери освітніх послуг університету. 

15.2.  Участь роботодавців при формуванні освітніх програм. 

15.3. Організація дуальної освіти на місцях можливого працевлаштування 

студентів. 

15.4.Співпраця з роботодавцями при працевлаштуванні випускників. 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

з навчальної дисципліни 

«Забезпечення якості вищої освіти» 

Тема Зміст ІНДЗ 

Модуль 1. «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

Тема 1 

Тенденції розвитку вища 

освіти в сучасному світі 

 

 Здійснити аналітичний огляд статей з 

проблеми розвитку вищої освіти на 

сучасному етапі та на його основі написати 

ессе з теми «Вища освіта і розвиток 

особистості: точки дотику і суперечності». 

Тема 2 

Якість як основний 

пріоритет розвитку 

вищої освіти України на 

шляху інтеграції  

в європейський освітній 

простір 

 

 Скласти тезаурус понять з проблеми «якість 

освіти». 

 Підготувати презентацію з теми «Якість 

вищої освітияк пріоритет європейської 

освітньої практики»  

 

Тема 3 

Європейські стандарти і 

 На основі змістового аналізу ESG скласти 

перелік базових стандартів, що свідчать про 

якість вищої освіти. 



 
 

рекомендації  

щодо забезпечення якості 

у вищій освіті (ESG) 

Тема 4 

Індикатори якості вищої 

освіти та процедури її 

забезпечення  

 

 Скласти перелік індикаторів до аналізу 

якості вищої освіти до одного із стандартів 

ESG (на вибір). 

Тема 5 

Європейський досвід 

забезпечення якості 

вищої освіти 

 

 Підготувати презентацію про систему 

управління якістю вищої освіти одного із 

провідних університетів Європи (на вибір). 

Модуль 2. «НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ   

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОСВІТНІЙ ПРАКТИЦІ» 

Тема 6 

Стан забезпечення 

якості вищої освіти в 

Україні 

 

 Зробити порівняльний аналіз основних 

стандартів ESG і базових положень Закону 

України «Про вищу освіту» щодо 

забезпечення якості вищої освіти. 

Тема 7  

Стандарти щодо 

зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти 

 

 Написати ессе  «Національне агентство 

забезпечення якості  вищої освіти в Україні: 

реалії та перспективи створення та 

діяльності» 

Тема 8 

Процедури зовнішнього 

контролю якості вищої 

освіти 

 

 Здійснити аналіз результатів підготовки та 

проходження процедур ліцензування та 

акредитації однієї із спеціальності (на вибір) 

Чернівецького університету. 

Тема 9 

Система внутрішнього 

забезпечення  

якості вищої освіти в 

Україні на рівні  

 Описати функції внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти на рівні 

університету – факультету – кафедри. 

 

Тема 10 

Управління якістю вищої 

 Скласти модель управління якістю вищої 

освіти у закладі вищої освіти. 

 Проаналізувати систему управління якістю 



 
 

освіти на внутрішньому 

рівні 

освіти у вашому університеті. 

Тема 11 

Моніторинг якості вищої 

освіти та  

освітньої діяльності в 

умовах університету  

 

 Згідно стандартів ESG скласти перелік 

критеріїв, що можуть використовуватись у 

процесу моніторингу якості освітньої 

діяльності університету. 

Тема 12 

Культура якості науково-

педагогічних працівників 

та студентів як 

учасників  

освітнього процесу 

 

 Написати ессе « Роль культури якості у 

забезпеченні ефективної професійної 

діяльності викладача та навчання студентів». 

Тема 13 

Академічна 

доброчесність  

у системі забезпечення 

якості вищої освіти 

 

 Проаналізувати Чернівецького національного 

університету «Положення про запобігання 

плагіату». 

Тема 14 

Студентоцентроване 

навчання  

в системі забезпечення 

якості вищої освіти 

 

 Проаналізувати стан забезпечення 

студентоцентрованого навчання на вашому 

факультеті. 

 Запропонувати шляхи реалізації 

студентоцентованого навчання. 

Тема 15 

Взаємодія університету з 

роботодавцями 

 

 Скласти план заходів щодо організації якісної 

взаємодії між університетом та 

роботодавцями. 

 

 



 
 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

з навчальної дисципліни 

«Забезпечення якості вищої освіти» 

 

У процесі  вивчення навчальної дисципліни «Забезпечення якості вищої 

освіти» використовуються наступні методи навчання студентів: 

1. Методи формування професійної компетентності студентів 

(аспірантів): 

- розповідь; 

- пояснення; 

- бесіда; 

- ілюстрація; 

- демонстрація; 

- візуалізація; 

- дискусія. 

2. Методи формування практичних умінь та навичок: 

- розв’язування педагогічних задач; 

- виконання практичних завдань; 

- розробка схем, таблиць; 

- складання опорних конспектів; 

- складання словника понять; 

- розробка та захист презентацій; 

- аналіз періодичної педагогічної преси. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни 

«Забезпечення якості вищої освіти» 

У процесі  вивчення навчальної дисципліни «Забезпечення якості 

вищої освіти» використовуються наступні методи контролю навчальних 

досягнень  студентів (аспірантів): 



 
 

- експрес-опитування; 

- індивідуальне опитування; 

- фронтальне опитування; 

- захист індивідуального науково-дослідного завдання ІНДЗ; 

- звіт за  інформаційними повідомленнями; 

- термінологічний диктант; 

- тестування. 
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з навчальної дисципліни 

«Забезпечення якості вищої освіти» 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

з навчальної дисципліни 

«Забезпечення якості вищої освіти» 

Поточне тестування та самостійна робота 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів  

за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

 

зараховано 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е  

35-59 Fх 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ 

з навчальної дисципліни 

«Забезпечення якості вищої освіти» 

 

1. Тенденції розвитку вища освіти в сучасному світі. 

2. Вища освіта в умовах глобалізаційних змін та євроінтеграції. 

3. Вища освіта України на сучасному етапі та перспективи її розвитку. 

4. Роль вищої освіти у формуванні конкурентоспроможного фахівця. 

5. Якість як основний пріоритет розвитку вищої освіти України на шляху 

інтеграції в європейський освітній простір. 

6. Чинники євроінтеграції вищої освіти України. 

7. Аналіз феномену «якість вищої освіти» та ключових понять проблеми 

забезпечення якості вищої освіти. 

8. Історія становлення та розвитку проблеми якості вищої освіти в 

світовій освітній практиці. 

9. Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у 

вищій освіті (ESG). 

10. Стандарти та рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості. 

11. Стандарти та рекомендації щодо зовнішнього забезпечення якості. 

12. Стандарти і рекомендації щодо агентств забезпечення якості. 

13. Індикатори якості вищої освіти згідно європейських стандартів (ESG). 

14. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Політика щодо 

забезпечення якості». 

15. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Розроблення і 

затвердження програм». 

16. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Студентоцентроване 

навчання, викладання та оцінювання». 

17. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Зарахування, досягнення, 

визнання та атестація студентів». 



 
 

18. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Викладацький персонал». 

19. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Навчальні ресурси і 

підтримка студентів». 

20. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Інформаційний 

менеджмент». 

21. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Публічна інформація». 

22. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Поточний моніторинг і 

періодичний перегляд програм». 

23. Стандарт забезпечення якості вищої освіти «Циклічне зовнішнє 

забезпечення якості». 

24. Процедури забезпечення якості вищої освіти. 

25. Європейський досвід забезпечення якості вищої освіти 

26. Аналіз системи вищої освіти в країнах Європи. 

27. Основні напрями забезпечення якості вищої освіти в зарубіжних 

країнах. 

28. Досвід забезпечення якості освітньої діяльності в європейських 

університетах. 

29. Стан забезпечення якості вищої освіти в Україні. 

30. Сучасне нормативно-правове забезпечення щодо забезпечення якості 

вищої освіти (Закон України «Про вищу освіту»).  

31. Аналіз переваг і недоліків  забезпечення якості вищої освіти в умовах 

сучасних вітчизняних реалій. 

32. SWOT-аналіз забезпечення якості вищої освіти в університеті. 

33. Стандарти щодо зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. 

34. Забезпечення якості Вищої освіти України на зовнішньому рівні. 

35. Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО): 

сутність, структура, повноваження та основні напрями діяльності 

36. Незалежні (зовнішні) експерти. 

37. Процедури зовнішнього контролю якості вищої освіти. 

38. Ліцензування освітньої діяльності університетів. 



 
 

39. Акредитація освітніх програм у системі забезпечення якості. 

40. Акредитація освітньої діяльності як процедура аналізу забезпечення 

якості  діяльності закладів вищої освіти. 

41. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні на 

рівні. 

42. Нормативно – правове забезпечення якості вищої освіти на рівні 

університету. 

43. Функції системи забезпечення якості вищої освіти на внутрішньо 

університетському рівні. 

44. Основні напрями внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на 

різних рівнях (кафедра-факультет-інститут-університет). 

45. Управління якістю вищої освіти на внутрішньому рівні 

46. Система управління якістю вищої освіти університету. 

47. Створення структурних підрозділів забезпечення якості вищої освіти 

університету та основні напрями їх діяльності. 

48. Функції та вповноваження органів управління забезпечення якості 

вищої освіти в університеті. 

49. Моніторинг якості вищої освіти та освітньої діяльності в умовах 

університету. 

50. Сутність та основні види моніторингу. 

51. Об’єкти і суб’єкти моніторингу якості вищої освіти. 

52. Критерії  моніторингу якості вищої освіти та освітньої діяльності 

університету. 

53. Моніторингова технологія аналізу забезпечення якості вищої освіти. 

54. Культура якості науково-педагогічних працівників та студентів як 

учасників освітнього процесу. 

55. Спрямованість на «якість» як імператив академічної культури. 

56. Сутність поняття «культура якості» та її роль у забезпеченні 

ефективності діяльності університетів.  

57. Взаємодія  в системі «університет – академічна культура – якість». 



 
 

58. Академічна доброчесність у системі забезпечення якості вищої освіти 

59. Сутність поняття «академічна доброчесність». 

60. Правові засади академічної доброчесності. 

61. Студентоцентроване навчання в системі забезпечення якості вищої 

освіти. 

62. Студент як основний замовник і споживач освітніх послуг закладів 

вищої освіти. 

63. Сутнісно-змістовий аналіз поняття «студентоцентроване навчання». 

64. Роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти та основні шляхи їх 

впливу на означений процес. 

65. Взаємодія університету з роботодавцями. 

66. Роботодавці як основні стейкхолдери освітніх послуг університету. 

67. Участь роботодавців при формуванні освітніх програм. 

68. Організація дуальної освіти на місцях можливого працевлаштування 

студентів. 

69. Співпраця з роботодавцями при працевлаштуванні випускників. 

 


