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лідерів потрапили такі курси, як ораторська майстерність (43,3%), фінансова
грамотність (41,5%), розвиток креативності (40,9%).
До другої за популярністю групи тем навчальних програм, курсів, тренінгів,
увійшли: лідерство в команді (36,5%), країна без сміття (32,4%), англійська мова за
профспрямуванням (32,2%), критичне мислення (27,3%).
Решта запропонованих тем набрали від 20% до 13% голосів респондентів:
лідерство з самоефективністю (20,7%), лідерський емоційний IQ (20,1%), навички
командоутворення (19,3%), навички ефективної комунікації (21,5%), основи
підприємництва (20,2%), жіноче лідерство (19,1%), бізнес-медіація (18,1%),
навички посередництва та ведення переговорів (15,3%), безпека громадян в
екосистемі міста (14,3%), лідерство в управлінні змінами (13,1%).
З запропонованих напрямків діяльності творчих майстерень найбільшу
зацікавленість респондентів, що належать до так званого покоління Z (покоління
«візуалів»), викликали: фото-студія (45,8%), відеозапис та відеомонтаж (39,3%),
йога (37,3%), хореографія (29,7%), звукозапис та звукомонтаж (27,7%), 27,3%
опитаних студентів хотіли б займатися хенд-мейдом, а 22,5% – арт-терапією.
Отже, запровадження студентоцентрованого навчання в ДонДУУ вимагає
зосередження першочергової уваги на формуванні soft skills студентів ‒ розвитку
ініціативності та креативності, лідерських навичок, навичок ефективної комунікації
(з цією метою в університеті для здобувачів вищої освіти вже запропоновано понад
десять вибіркових курсів); на активізації діяльності органів студентського
самоврядування та волонтерського руху, зокрема ‒ через запуск Академії
студентського самоврядування (на базі Центру лідерства ДонДУУ), на
стимулюванні підприємницької активності студентської молоді (завдяки
налагодженню співпраці університету зі стейкхолдарами зі сфери бізнесу).
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В умовах розвитку сучасних технологій, з появою великої кількості освітніх
інтернет-сервісів та онлайн-курсів підвищився рівень конкуренції у сфері надання
освітніх послуг. Дослідження практичних проблем та перспектив забезпечення
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Секція 7. ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ, БІЗНЕСУ ТА ВЛАДИ
З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇОСВІТИ

європейських освітніх стандартів як ключового чинника підвищення якості
функціональної діяльності університетів із надання вищої освіти за таких зберігає
та навіть набуває нового рівня актуальності. Для визначення ключових аспектів
цього напрямку вбачається необхідним проаналізувати зміст та практику реалізації
найважливіших міжнародно-правових стандартів забезпечення якості освітніх
послуг та визначити подальші перспективи імплементації європейських освітніх
стандартів на рівні університету як базового елементу системи надання освітніх
послуг у суспільстві.
Як вбачається, вища освіта сьогодні є одним із визначальних чинників
відтворення інтелектуальних і продуктивних сил суспільства, розвитку духовної
культури українського народу, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й
утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної,
соціальної та правової держави, а тому сфера надання освітніх послуг у сучасних
умовах суспільного життя потребує належного правового забезпечення та
гарантування якісних освітніх послуг, що відповідають європейським профільним
стандартам.
Слід відзначити, що об’єктивно обумовлений суспільними потребами процес
об’єднання Європи супроводжується створенням загальноосвітнього і наукового
простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у галузі освіти і науки, де якість
вищої освіти є основою формування цього простору. Ніколи ще проблема якості
освіти в Україні не мала такого важливого ідеологічного, соціального,
економічного і технічного значення, як нині. Висунення на перший план цієї
проблеми зумовлене об’єктивними чинниками: по-перше, від якості людських
ресурсів залежить рівень розвитку країни та її глобальної економічної
конкурентоспроможності; по-друге, якість освіти набуває все більшого значення в
забезпеченні конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці [1,
с. 34−35].
Основними завданнями, які відображають найважливіші напрями правового
забезпечення системи вищої освіти України в сучасних умовах, є:
1. Створення інноваційного простору на основі освітньої і наукової
підтримки. Саме інноваційний шлях розвитку суспільства можна забезпечити,
сформувавши покоління людей, які мислять та працюють по-новому. Звідси значна
увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей, засвоєння
знань, самостійності в прийнятті рішень, критичності та культури мислення,
формування інформаційних і соціальних навичок. До таких підходів спонукає
головна педагогічна ідея сучасності – освіта впродовж життя.
2. Адаптація системи вищої освіти України до норм, стандартів і основних
принципів європейського простору вищої освіти.
3. Правове забезпечення соціального контексту вищої освіти, що дасть
можливість випускникам вищих навчальних закладів формувати свою професійну
кар’єру
на
принципах
соціальної
справедливості,
відповідальності,
загальнолюдських цінностей.
Правове забезпечення надання освітніх послуг слід вважати сферою
пріоритетним напрямом правової політики нашої держави, що обумовлює
конкретне юридичне наповнення категорії «забезпечення європейських освітніх
стандартів» як на конституційно-правовому, так і на галузевому рівні. У цьому
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контексті слід відзначити, що національна система забезпечення якості
реалізується через системи ліцензування й акредитації.
Зовнішня система забезпечення якості охоплює всі вищі навчальні заклади
України, а також поширюється на діючі в Україні філії іноземних навчальних
закладів. До системи забезпечення якості, що існує, входять:
− внутрішнє оцінювання (самоаналіз навчального закладу з подальшою
підготовкою документів на ліцензування або для проведення акредитації);
− зовнішня експертиза (експертне оцінювання діяльності вищого
навчального закладу).
Створюється відповідна система інформування суспільства про результати
акредитації. Крім системи акредитації, здійснюється внутрішня оцінка із
забезпечення якості вищого навчального закладу через систему ректорських
контрольних робіт і систему екзаменаційних комісій [2].
Таким чином, на національному рівні діє система забезпечення якості, яка
застосовується до всієї вищої освіти і включає всі елементи оцінки якості вищої
освіти: внутрішню і зовнішню оцінку та публікацію результатів. Така система в
цілому відповідає загальним засадам забезпечення європейських освітніх
стандартах в європейських державах, зокрема державах-членах Європейського
Союзу, але водночас завдання щодо забезпечення якості вищої освіти потребує
подальшої імплементації європейських освітніх стандартів до національної
правової системи України у сучасних умовах реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.
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Sustainable tourism development attempts to find a balance between these impacts
to create an improved quality of life for the host community and the destination.
Sustainable tourism is a form of nature saving, community beneficial and way of
economy generation which provides a quality experience for visitors while improving the
quality of life of the host community and protecting the environment quality by ensuring
the natural resources continuity upon which it is based and the continuity of the host
community culture with satisfying experiences for visitors by maintaining balances of the
tourism industry needs, environment supporters, and the local community.
The Government of Ukraine estimates the imports and exports losses of tourist
services from the COVID-19 pandemic at 1.5 billion $. Precautions taken on a global
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