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Анотація до курсу
• Запропонована програма ставить за мету сформувати у здобувачів вищої освіти

здатність здійснювати оцінювання освітніх та управлінських процесів в закладі

загальної середньої освіти.

• Предмет дисципліни – теоретико-методологічні засади забезпечення якості

освіти.

• Завдання: формування у здобувачів системи знань про управління освітою з

позиції забезпечення якості освітньої діяльності; засвоєння основних стандартів

та рекомендацій щодо забезпечення якості освіти в ЗЗСО; формування вміння

самооцінювати освітні та управлінські процеси закладу освіти; оволодіння

методами і технологіями експертного супроводу забезпечення якості освіти;

розвиток інтелекту, творчих якостей, здатності до науково-дослідної та

інноваційної діяльності у сфері освіти.

• Переваги: формування спільного та кращого розуміння якості освіти та

освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти, отримання об’єктивної

інформації щодо якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти;

за результатами програми сформовано навички самоаналізу, самооцінювання та

зовнішнього оцінювання закладів загальної середньої освіти.



Політика курсу

Під час лекційних занять від здобувача вищої освіти вимагається уважно слухати викладача та

конспектувати основні положення теми, брати участь у дискусіях, пошуково-дослідній діяльності.

До кожного практичного заняття здобувач вищої освіти повинен сумлінно готуватися: вивчати

навчальний матеріал за темою практичного заняття відповідно до навчально-тематичного плану дисципліни,

готувати виступи та презентації, виконувати практичні завдання. Під час проведення практичного заняття

здобувачі повинні брати активну участь в обговоренні тем, відповідати на питання викладача та своїх

одногрупників, брати активну участь у всіх видах навчальної діяльності, організованої викладачем.

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань дисципліни,

визначених викладачем, підготовку навчальних та аналітичних матеріалів, виконання практичних

завдань для роботи на практичних заняттях.

Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при виконанні самостійної

роботи, практичних завдань повинен дотримуватись принципів академічної доброчесності, не

допускати академічний плагіат. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і

допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, які не повинні перевищувати

20%. Списування під час виконання самостійних робіт заборонені.

Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання академічних заборгованостей

відбувається лише за наявності поважних причин.



Розподіл балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти
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Електронні інформаційні ресурси

https://mon.gov.ua/ua Міністерство освіти і науки України

https://sqe.gov.ua/ Державна служба якості освіти України

https://testportal.gov.ua/ Український центр оцінювання якості 

освіти

https://mon.gov.ua/ua
https://sqe.gov.ua/
https://testportal.gov.ua/

