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Нові поняття

 Командна природа університетського лідерства (здатність 

приймати рішення і розвивати всебічну вимогливість)

 Унікальна внутрішня культура (довіра, відсутність корупції, 

Liberal Arts Education)

 Забезпечення якості навчання і викладання замість

якості навчального процесу

 Централізація (політика) і децентралізація (автономія 

підрозділів і викладачів) у внутр. забезпеченні якості

 Нові форми контролю (paper, рецензія і замітка)

 Надійність іспитів vs. ректорські контрольні

 Алгоритми вдосконалення курсів і перегляду навчальних 

програм



Основні документи

 Рекомендації Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої 

системи забезпечення якості

 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (The Standards and 

guidelines for quality assurance in the European Higher 

Education Area: ESG)

 Положення про Центр забезпечення якості НаУКМА та 

Модельне положення від проекту «Нове правосуддя»

 Положення про внутрішнє забезпечення якості НаУКМА

 Освітня програма професійного розвитку викладачів 

НаУКМА

 On-line курс «Академічна доброчесність в університеті»

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%a0%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%9d%d0%90%d0%97%d0%af%d0%92%d0%9e-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-1.-%d0%a1%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8-%d1%96-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%96%cc%88-%d1%89%d0%be%d0%b4%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2-%d0%84%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b8%cc%86%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96-%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%be%d1%96%cc%88-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%b8.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-4.-%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%9d%d0%b0%d0%a3%d0%9a%d0%9c%d0%90.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-3.-%d0%9c%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%b2%d1%96%d0%b4-_%d0%9d%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b4%d1%8f_.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-5.-%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d1%96%d1%88%d0%bd%d1%94-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%8f%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%9d%d0%b0%d0%a3%d0%9a%d0%9c%d0%90.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/%d0%94%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%ba-6.-%d0%9e%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%96%d0%b8%cc%86%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d1%96%d0%b2-%d0%9d%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%bd%d1%96%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d1%83_%d0%9a%d0%b8%d1%94%d0%b2%d0%be-%d0%9c%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d1%8f%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%8f.pdf
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/


Структура внутрішнього 
забезпечення якості

 Забезпечення якості – це справа всієї університетської 

громади

 Спеціальний підрозділ (Центр забезпечення якості)

 Комітет Вченої ради

 Віце-президент (проректор) з навчальної роботи

 Декани

 Завідувачі кафедр

 Викладачі

 Студенти, студентські організації та самоврядування

 Інформаційно-комп’ютерне забезпечення ЗВО

 Працедавці



Регулярні студентські on-line
опитування



Студентські on-line опитування

 Регулярний характер (останнє аудиторне 

заняття перед сесією)

 Розробка анкети

 Програмне забезпечення

 Розробка необхідних внутрішніх документів, що 

регламентують навчальний процес

 Поширення позитивних, викриття негативних 

практик

 Зворотній зв’язок

 Ставлення студентів



Опитування випускників, 
працедавців і викладачів



Опитування випускників, 
працедавців і викладачів

 Близькість аудиторій випускників і працедавців

 Співпраця університету з ринком праці

 Якісний характер опитування

 Досвід першої роботи

 Репутація випускників – це репутація університету

 Стандарти soft skills (соціальні навички успішності)

 Зміст опитування викладачів: бізнес-процеси в 

університеті



Професійний розвиток 
викладачів



Професійний розвиток 
викладачів

 Нові вимоги до якості освіти зумовлюють нові форми 

підвищення кваліфікації

 Очікування студентів від навчання в університеті

 Новий зміст професійного зростання викладачів: 

teaching skills (викладацькі навички)

 Навчання з досвіду

 Врахування думок викладачів: розвиток змісту 

підвищення кваліфікації



Професійний розвиток 
викладачів: тематичні приклади

 Робота з аудиторією та командотворення

 Робота з голосом: викладач, як спікер

 Професійне оформлення дошки

 Зворотній зв’язок

 Управління проектами: проекти у навчанні

 Менторинг: викладач, як наставник

 Робота з великими групами студентів

 Запобігання емоційного вигорання

 Ефективна комунікація та робота з конфліктами

 Впровадження інтерактивних методик викладання



Академічна доброчесність



Академічна доброчесність

 Основні порушення академічної доброчесності 

(академічний плагіат, фабрикація, обман, 

списування, хабарництво)

 Формування університетської політики (положення, 

настанови, кодекси честі, навчальні курси)

 Співпраця з вітчизняними університетами

 Міжнародна співпраця

 Спеціалізоване програмне забезпечення

 Лобіювання змін до українського законодавства, 

зміни у вітчизняній судовій практиці



Дякую за увагу!


