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Семінар 

Внутрішня система забезпечення якості освіти 

 закладу вищої освіти: питання розбудови 

Для науково-педагогічних та педагогічних працівників академії 

Семінар проводиться в межах чесько-українського проєкту  

«Зміни педагогічних факультетів у 21 столітті»  

за підтримки Чеської агентури з розвитку 

 

 

 

Дата проведення: 09 грудня 2020 р.  

                                                          Час проведення: 14.00-15.30 

                                                                  Форма проведення: дистанційна,  

                                                                  на електронній платформі ОАНО 

 

 

Відповідальні: 

доцент кафедри педагогіки та  

освітнього менеджменту,  

канд. пед. наук, доц. Кузнєцова Н.В.; 

завідувачка НМЛ розвитку та якості освіти  

кафедри освітньої політики КЗВО 

канд. пед. наук Воронова С.В. 

 

 

м. Одеса, 2020 



Мета семінару: сприяння формуванню культури якості вищої освіти в 

Академії та координація роботи внутрішньої системи забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

Завдання: 

1. Поглибити знання щодо нормативної бази забезпечення якості вищої 

освіти в Україні та основних вимог до функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості вищої освіти в контексті акредитації 

освітніх програм. 

2. Проаналізувати досвід академії із забезпечення якості освіти. 

3. Скоординувати роботу всіх підструктур академії з внутрішньої системи  

забезпечення якості вищої освіти. 

4. Визначити основні принципи та шляхи їх реалізації у забезпеченні 

академічної доброчесності. 

Очікувані результати: 

1. Знання основних вимог до функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти в контексті акредитації освітніх 

програм. 

2. Підвищення культури якості вищої освіти на принципах академічної 

доброчесності. 

3. Позитивна динаміка розвитку внутрішньої системи забезпечення якості 

вищої освіти. 

4. Визначення засад формування Центру забезпечення якості освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма 

1. Відкриття семінару. 

ректор Л.К. Задорожна  

 

2. Нормативна база забезпечення якості вищої освіти України. Внутрішня 

система забезпечення якості вищої освіти в контексті акредитації 

освітніх програм. 

доц. Н.В. Кузнєцова 

 

3. Основні напрями діяльності науково-методичної лабораторії розвитку 

та якості освіти кафедри освітньої політики КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради». 

завідувачка лабораторії С.В. Воронова 

 

4. Обговорення питань теми: «Академічна доброчесність». Робота в 

малих дискусійних групах. Презентація результатів роботи 

дискусійних груп. 

доц. Н.В. Кузнєцова 

 

5. Розробка і впровадження системи забезпечення академічної 

доброчесності в КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради». 

доц. Н.В. Кузнєцова 

 

6. Обговорення створення на громадських засадах Центру забезпечення 

якості освіти. 

проф. В.В. Ягоднікова  

 

7. Підведення підсумків семінару. 

доц. Н.В. Кузнєцова,  С.В. Воронова  

 

 


