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Нормативна база 

 

• Закон України «Про освіту» 

• Закон України «Про вищу освіту» 

• Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

• Статут Комунального закладу вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 
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• Стандарти та рекомендації щодо 

забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG 2015) 

• Рекомендації НАЗЯВО стосовно 

запровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості 

•  Національна рамка кваліфікацій України. 
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Закон України “Про вищу освіту” 
Стаття 1 

 
  

23) якість вищої освіти - відповідність умов 
провадження освітньої діяльності та результатів 
навчання вимогам законодавства та стандартам 
вищої освіти, професійним та/або міжнародним 
стандартам (за наявності), а також потребам 
заінтересованих сторін і суспільства, що 
забезпечується шляхом здійснення процедур 
внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 
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Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
 Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти 

1. Система забезпечення якості вищої освіти в Україні 

складається із: 

1) системи забезпечення закладами вищої освіти якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості); 

2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності закладів вищої освіти та якості вищої освіти; 

3) системи забезпечення якості діяльності Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних 

установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 
      



2. Система забезпечення закладами вищої освіти якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення 
таких процедур і заходів: 
1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 
освіти; 
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 
програм; 
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та 
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних 
стендах та в будь-який інший спосіб; 
 



) 4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників; 
5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 
кожною освітньою програмою; 
6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом; 
7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, 
ступені вищої освіти та кваліфікації; 
8) забезпечення дотримання академічної доброчесності 
працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, 
у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 
системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 
9) інших процедур і заходів. 
 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ САМОСТІЙНО РОЗБУДОВУЄ ВЛАСНУ 
СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ). ЗАКЛАДИ ПОВИННІ ВИРОБИТИ ПОЛІТИКУ ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ, ЯКА Є ПУБЛІЧНОЮ І СКЛАДАЄ ЧАСТИНУ 
ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ВНУТРІШНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ 
ПОВИННІ РОЗРОБЛЯТИ І ВТІЛЮВАТИ ЦЮ ПОЛІТИКУ ЧЕРЕЗ 
ВІДПОВІДНІ СТРУКТУРИ І ПРОЦЕСИ, ЗАЛУЧАЮЧИ ДО ЦЬОГО 
ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (ESG-2015) 
 



Європейські стандарти та рекомендації 
щодо внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 Політика щодо забезпечення якості 

 Розроблення і затвердження програм 

 Студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання 

 Зарахування, досягнення, визнання та атестація студентів 

 Викладацький персонал 

 Навчальні ресурси і підтримка студентів 

 Інформаційний менеджмент 

 Публічна інформація 

 Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм 

Циклічне зовнішнє забезпечення якості 
 



Нормативні документи КЗВО «Одеська академія 
неперервної освіти Одеської обласної ради» 

щодо якості освіти 

• Політика забезпечення якості освіти 
• Положення про внутрішню систему забезпечення 

якості освіти 
• Положення про моніторинг якості освіти 
• Положення про Центр забезпечення якості освіти 
• Кодекс академічної доброчесності учасників 

освітнього процесу 



Система внутрішнього забезпечення якості передбачає п’ять 
організаційних рівнів:  
- перший рівень – учасники освітнього процесу;  
- другий рівень освітньої програми – гаранти освітніх 
програм, кафедри, робочі групи освітніх програм, 
відповідальні за освітні модулі;  
- третій рівень – відділ освітньо-наукової підготовки, 
консультативні органи роботодавців;  
- четвертий рівень –загальноакадемічних підрозділів – 
центр забезпечення якості освіти, загальноакадемічні 
підрозділи, залучені до реалізації системи внутрішнього 
забезпечення якості;  
- п’ятий рівень - ректор, проректори, Вчена рада 
Академії.  
 



Наказ ОАНО  
«Про утворення Центру забезпечення якості 
освіти» від 14 жовтня 2020 р. 
№ 01-03/НД-МА/8-1 



Склад Центру забезпечення якості освіти 
 

1. Кузнєцова Н.В. – керівник 
2. Белоусова Р.В. 
3. Воронова С.В. 
4. Котенко О.М. 
5. Кисельова О.І. 
6. Полещук Л.В. 
7. Янчук Н.Д. 

 



Основні завдання діяльності Центру:  

1.Організаційний та методичний супровід 

функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти.  
2.Моніторинг якості освітніх програм.  
3.Підтримка академічної доброчесності.  
4.Консультативна допомога у питаннях 

підготовки освітніх програм підготовки 

здобувачів вищої освіти Академії до 

акредитації. 

 



У 2020 р.: 
• Розробка плану роботи 
• Розробка нормативних положень щодо 

системи забезпечення якості освіти 
• Участь у розробці нормативних положень 

щодо організації освітнього процесу 
 

 



Участь у семінарі «Внутрішнє забезпечення якості 
вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх 
акредитація». Національний Еразмус + офіс в Україні 
та Національна команда експертів з реформування 
вищої освіти, Національне агентство із забезпечення 
якості вищої освіти. 18 листопада 2020 р. 



Участь у онлайн курсі на тему: «Внутрішня оцінка 

вищих навчальних закладів» у межах проєкту 

«Зміни педагогічних факультетів у 21 ст.». 

Університет імені Масарика.  

22 жовтня – 15 грудня 2020 р.  

 

Семінар на тему: «Внутрішня система забезпечення 

якості освіти закладу вищої освіти: питання 

розбудови» для науково-педагогічних та 

педагогічних працівників академії  

09 грудня 2020 р. 

 
 

 



Участь IV Міжнародна Болонська конференція 
«Європейська інтеграція вищої освіти України в 
контексті Болонського процесу: роль оцінювання 
якості викладання і навчання в процесі 
акредитації».  
Національний Еразмус + офіс в Україні та Національна 
команда експертів з реформування вищої освіти, 
Інститут вищої освіти НАПН України, Національне 
агентство із забезпечення якості вищої освіти, British 
Council. 22 грудня 2020 р.  



• Розробка інструментарію, проведення опитування 
здобувачів вищої освіти, роботодавців 



У 2021 році: 

• Зустріч з роботодавцями, проведення опитування 
(лютий) 

• Інформування гарантів освітніх програм академії та 
членів робочих груп про заходи НАЗЯВО для 
гарантів ОП та експертів 
 
 
 



•  анкетування здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня щодо якості освіти, якості 
освітніх програм та викладання в академії 
 

• анкетування здобувачів вищої освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня щодо якості освіти, якості 
освітніх програм та викладання в академії 
 

 



• Участь у Міжнародному проєкті ERASMUS+ 620395-
EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-SUPPA. BOOSTING JOIINT 
INITIATIVES OF ACADEM-IAAND CIVIL SOCIETY IN 
UKRAINE. ЄС-Східне партнерство: майбутні шляхи 
активізації спільних ініціатив академічних та 
громадянських спільнот в Україні. 

      Залучення студентів до опитування «Ціннісні 
орієнтири   українського студентства». Проведення 
фокус-групи. 
      Березень-квітень 2021 р. 
  
 
 



• Проведення заходів просвітницького спрямування 
з питань академічної доброчесності. Залучення до 
їх проведення здобувачів магістерського рівня ОПП 
«Педагогіка вищої школи» під час асистентської 
практики  

     -  Програма тижня сприяння академічній     
доброчесносі 
     - Кураторські години на тему: «Академічна 
доброчесність» 



• Створення сторінки Внутрішнє забезпечення 
якості освіти 

• Систематизація і оновлення нормативних 
документів 

• Інформаційні матеріали з питань академічної 
доброчесності 

• Популяризація принципів академічної 
доброчесності 

 



• Укладання договору про надання послуг з  
Товариством «ПЛАГІАТ» стосовно використання 

     програмно-обчислювальний комплексу        
StrikePlagiarism або Plagiat.lviv.ua, для перевірки      
академічних текстів на плагіат. 
 



• Головне завдання на 2021 рік – підготовка і участь 
у проведенні акредитації освітньо-професійних 
програм другого (магістерського) рівня вищої 
освіти: 

• Педагогіка середньої освіти 
• Педагогіка вищої школи 
• Освітній менеджмент у педагогічних системах 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


