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Деякі шляхи забезпечення якості 
вищої освіти

1. Розробки освітньої політики (МОН, кожним 
університетом) на основі врахування: потреб 
ринку праці, трендів в освіті та відповідних 
стандартів якості 

2. Визначення чітких кількісних показників та 
індикаторів досягнення якості: внутрішніх та 
зовнішніх

3. Відкритість та прозорість у діяльності 
Університетів  на основі створення цифрового 
освітнього середовища 

4. Неформальний зв’язок із роботодавцями 



Умови розвитку вищої освіти

Вплив 
макротрендів

Діджиталізація

Нове покоління 
студентів

Розуміння якості 
вищої освіти

Рейтинг вишів

Нові завдання 
для університетів

Макротренди

*Learning Spaces in Europe in 2020



Стандарти зовнішнього 
забезпечення якості

Використання
процедур 

внутрішнього
забезпечення якості

Розробка процесів
зовнішнього

забезпечення якості

Критерії для 
прийняття рішень

Процеси, що
відповідають

своєму
призначенню

Звітування
Подальші 

процедури

Періодичні 
перевірки

Загальний аналіз 
системи

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (The 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area - ESG) -
розроблено Європейською асоціацією із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) 



Європейські стандарти і рекомендації щодо
внутрішнього забезпечення якості у закладах 

вищої освіти

1. Політика закладу і 
процедури

забезпечення якості

2. Затвердження, 
моніторинг і 

періодичний перегляд 
програм і дипломів

3.Оцінювання 
студентів

4. Забезпечення якості 
викладацького складу

5. Навчальні ресурси та 
підтримка студентів

6.  Інформаційні 
системи

7. Публічність 
інформації



Досвід Київського університету 
імені Бориса Грінченка

• Затвердження стратегії та планів Університету
із розділом «Забезпечення якості освіти»

• Розробка показників та індикаторів 
забезпечення внутрішніх стандартів якості

• Розробка корпоративних стандартів 
Університету

• Створення якісного цифрового освітнього 
середовища



Показники забезпечення якості
Стандарт Показники вимірювання 

1.Політика 

закладу і 

процедури 

забезпечення 

якості

• П11: наявність освітньої політики

• П12: внутрішні рейтинги Університету з виконання науково-дослідної діяльності

• П13: відкриті наукові ресурси

• П14: результати анкетування студентів

• П15: корпоративні стандарти

• П16: впровадження системи управління якістю ISO 9001

2.Затвердження,

моніторинг та

періодичний

перегляд

навчальних

програм і

дипломів

• П21: опис очікуваних навчальних результатів

• П22: наявність навчального плану

• П23: наявність навчальних програм

• П 24: наявність різних форм навчання

• П25: навчальні матеріали для навчальних курсів

• П26: наявність електронного журналу

• П27: наявність спеціальної (зовнішньої) комісії оцінювання якості навчальних

програм

3.Оцінювання

студентів

• П31: наявність спеціальної структурної одиниці, що займається якістю

• П32: систематичний моніторинг результатів навчальної діяльності студентів

4.Забезпечення

якості

викладацького

складу

• П41: анкетування викладачів

• П42: наявність стандартів ІКТ-компетентності викладачів

• П43: відкриті звіти викладачів

• П44: відкриті портфоліо викладачів

• П45: система підвищення кваліфікації викладачів

• П46: система рейтингових показників діяльності викладачів



Технології навчання

U.S. Department of Education, National Education Technology Strategy, 2010

Кажна з цих взаємодій –

це можливість зібрати

Big Data.



Джерела для вимірювання та прозорість

1. Сайт для рейтингу викладачів на основі якісних та кількісних
показників

2. Сайт з електронними портфоліо викладачів
3. Сайт для дистанційного підвищення кваліфікації викладачів
4. Інституційний репозитарій
5. Вікі-портал, соціальні мережі
6. Навчальний портал LMS на основі MOODLE
7. Спеціальні розділи в системі LMS:  е-деканат, е-журнал, засоби

оцінки навчальної діяльності студентів
8. Ресурс для оцінки якості змісту навчання (зовнішніми експертами

та роботодавцями)
9. Ресурси для аналізу результатів анкетування студентів щодо

якості навчання викладачами та щодо якості наданих освітніх
послуг

10. Е-кабінет викладача та е-кабінет студента.
11. Е-індивідуальний план викладача
12. ……..



Корпоративні стандарти університету 
на базі впровадження нової освітньої 

стратегії 

Стандарт на 
зміст

Стандарт на 
технології 

Кваліфікаційні 
вимоги

Стандарт на 
ресурси

- Цифрові технології
- Смарт-технології

- Інноваційні педагогічні 
технології
- PLE cтудента
- PLE викладача

-Система
компетентністних
завдань
Навчання 
викладачів та 
студентів 
підприємництву
- Сертифікація 
електронних 
навчальних курсів

- Стандарт ЦК магістра
- Стандарт ЦК 

викладача
- Система 

підвищення 
кваліфікації 
викладачів

- Стандарт на е-
середовище

- Інституційний 
репозитарій

- Е-контент на основі 
домінуючих стилів 
навчання

- Навчально-
методичні 
матеріали



Модель е-портфоліо викладача



Е-ПОРТФОЛІО

Інституційний 
репозиторій

Google 
Академія

Наповнення 
викладачем

Рейтинг 
викладачів Звіти Динамічні зміни

АВТОМАТИЧНО ОСОБИСТО 
ВИКЛАДАЧЕМ

ВІКІ (ВІДКРИТІ ДАНІ)

СТОРІНКИ ВИКЛАДАЧІВ, 
КАФЕДР, ІНСТИТУТІВ, 

ФАКУЛЬТЕТІВ

ЗАКРИТІ ДАНІ

ДАНІ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ, 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Реєстри

Перегляд 
відомостей



Автоматичний експорт даних в е-
портфоліо

База реєстрів Репозиторій Google Академія

+ Research GATE, LinkedIn 



Е-
портфоліо

Деталізація 
підрахунку 

рейтингу

Портфоліо на Вікі-
порталі



Формування рейтингів відповідно
вагових коефіцієнтів

Можливість перегляду рейтингу різних 
років

Ознайомлення з показниками обрахунку 
рейтингу завчасно на Вікі-порталі

Можливість сортування, фільтрації даних у 
рейтингу



Статистики

• за підрозділами /
кафедрами

• за рейтингами

• за категоріями

• за правилами

Розподіл балів

Середні показники

Експорт даних



Статистики



Аналіз даних за підрозділами
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Big Data: 3V’s

19

• Об’єм

• Швидкість

• Різноманітність

BIG DATA – це величезні масиви 
неструктурованої інформації з різних 

джерел.



Business Intelligence (BI-
системи) - переваги

Системи аналітики, які об’єднують дані з різних 
джерел, перетворюють їх, і представляють в 
наочному вигляді, зручному для аналізу і прийняття 
бізнес-рішень.



1.Підключення до різних джерел 
даних

• Бази даних
університету

• Файли Excel аналітиків

• Відкриті джерела

• Джерела можна
комбінувати

Powe
r BI

 Керівник має безперервний доступ 
до показників університету

 Актуальна інформація для прийняття
рішень – завжди під руками



2. Широкий вибір звітів

• Звіти доступні в 
будь-який час

• З будь-якого
пристрою керівника



3. Дані постійно оновлюються

• Кожен день

• Кожен час

• При зміні джерела

«Живі» панелі і звіти

Хмара

Університет
«Живий

запит»

Power BI дозволяє:
• завантажити і проаналізувати інформацію з самих 

різних джерел;
• візуалізувати її і представити в зручній для сприйняття і 

аналізу формі;
• виявити тренди, «вузькі місця», перспективні напрямки 

розвитку.



4. Можливість роботи в 
онлайн-режимі



Київський університет імені Бориса 
Грінченка

Дякую за увагу!

n.morze@kubg.edu.ua


