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Програма 
 

Сесія 1. Забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої освіти (9.30-11.00) 
/ проф. Ірина Золотарьова, ХНЕУ, член НАЗЯВО (90*) 

 Структура та завдання системи забезпечення якості ВО. Культура якості. 

 Якість освіти через призму цілей вищої освіти 

 Забезпечення циклічності системи якості ВО. 
 
Джерела для використання 

o ESG   
o Матеріали EQAR 
o Матеріали проекту ERASMUS+ EDUQAS  
o Матеріали проекту ERASMUS+ С3QA  

 

 Практичне завдання 
o Стратегія (принципи, політика) ЯО, визначення складових якості. 

o Визначення вимог та організаційної структури системи забезпечення якості освіти ЗВО 
 

Сесія 2. Впровадження системи забезпечення якості освітніх програм (11.30-13.00) 
 

/ проф. Ірина Золотарьова, ХНЕУ, член НАЗЯВО (90*) 

 Розробка освітніх програм: зміст та якість 

 Звіт з самооцінювання якості освітньої програми, особливості для науково-освітніх програм 3 циклу. 

 План дій щодо удосконалення якості освітньої програми: складові, приклади. 
 

 Джерела для використання 
o ESG   
o Матеріали EQAR 
o Посилання на методичні рекомендації щодо побудови СВЗЯО 
o Матеріали проекту ERASMUS+ EDUQAS  
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o Матеріали проекту ERASMUS+ С3QA  
 

 Практичне завдання 

 Аналіз відповідності існуючої системи внутрішнього забезпечення якості освіти (СВЗЯО) ESG ч. 1 

 Звіт з самооцінювання 

 Складові плану дій 
 
 

Сесія 3. Складові оцінювання якості освітніх програм (14.00-15.30) 
  

/ Олена  Миколенко (Національний фармацевтичний університет) (90*) 

 Моніторинг та аудит стану якості підготовки за освітніми програмами 

 Фокус групи та анкети зворотного зв’язку 

 Опитування студентів щодо: 
o  якості дисципліни (методи викладання та зміст); 
o якості побудови освітньої програми; 

 Опитування випускників 

 Опитування викладачів 

 Опитування зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців)  

 Джерела для використання 
o ESG    
o Критерії оцінки якості програм вищої освіти та методичні рекомендації щодо їх застосування 

під час акредитації 
o Матеріали ENQA 
o A Practical Guide for Engaging Stakeholders in Developing Evaluation Questions  (Robert Wood 

Johnson Foundation) 
 

 Практичне завдання 

 Розробка анкет 
Сесія 4.  

Практичні аспекти застосування ESG до оцінювання якості освітніх програм  (16.00-17.30) 
/ проф. Ірина Золотарьова, ХНЕУ, член НАЗЯВО (90*) 

 Оцінювання якості освітніх програм  за 5 групами критеріїв  

 SWOT аналіз 

 Якісні та кількісні показники 
 

 Джерела для використання 
o ESG   
o Матеріали EQAR 
o Посилання на методичні рекомендації щодо побудови СВЗЯО 
o Матеріали проекту ERASMUS+ EDUQAS  
o Матеріали проекту ERASMUS+ С3QA  

 

 Практичне завдання 
o SWOT аналіз якості освітньої програми 

 
Підведення підсумків та організаційні питання 

/ Ірина Золотарьова, Олена  Миколенко (30*) 

 Анкета зворотного зв’язку 

 Підготовка до складання он-лайн тесту; сертифікація 

 Інші організаційні питання 

http://education-ua.org/ua/component/cck/?task=download&collection=blog_files_x&xi=1&file=blog_files&id=2209
http://education-ua.org/ua/component/cck/?task=download&collection=blog_files_x&xi=1&file=blog_files&id=2209

