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 1997, April – “Lisbon Recognition Convention” developed by the 
Council of Europe and UNESCO and adopted by national 
representatives.

 Main principles: “Recognition of a HE qualification issued in 
another country shall have one or both of the following 
consequences:

 Access to further higher education studies, including relevant 
examinations and preparations for the doctorate, on the same 
conditions as candidates from the country in which recognition 
is sought;

 The use of an academic title, subject to the laws and regulations 
of the country in which recognition is sought

 For today – 53 members from European Council Member States 
and elsewhere including Moldova (1999), Ukraine (2000), Georgia 
(2002), Germany (2007).



1999, June – the Bologna Declaration signed by 30 countries with the 
main objective to create the European Higher Education Area. Aims:

• enhancing competitiveness and attractiveness of European HE

• fostering student mobility and employability based on studies 
with easily readable programmes and degrees

• introduction of Quality Assurance approach

Concepts and policies:

• Modification of the undergraduate/postgraduate degree structure 
into a three-cycle system including the concept of qualifications 
frameworks with an emphasis on learning outcomes;

• Concept of social dimension of HE with central policy of 
qualifications recognition



 1999, June – EHEA declared as the main objective of the Bologna 

Process, meant to ensure more comparable, 
compatible and coherent systems of HE in Europe 
embracing 30 countries. 

 2010, March – EHEA officially launched during the Budapest-Vienna 
Ministerial Conference, meaning accomplishment of the objective to 
create European Framework for HE, set in the Bologna Declaration. 
Currently 50 members including Germany, Poland, Ukraine and 
Belarus.

 New phase – focus on reduction of the implementation discrepancies 
of EHEA countries and progress of EHEA on the global scale



a tool which enables students to collect credits for learning 
achieved through higher education

a learner-centred system which aims to increase 
transparency of learning outcomes and learning 
process 

ECTS are targeted at:

 Structuring curricula of HEIs in different countries for 
compatibility

 Enhancing quality assurance of international student mobility

 Academic recognition
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Quality rests at 
Universities!

Міністерство Болонський процес

Стандарти Ринок праці



1. Політика щодо забезпечення якості.
2. Розробка та затвердження освітніх програм.
3. Студентоцентроване навчання, викладання та

оцінювання.
4. Зарахування, досягнення, визнання та атестація

студентів.
5. Викладацький склад.
6. Навчальні ресурси і підтримка студентів.
7. Інформаційний менеджмент.
8. Публічна інформація.
9. Поточний моніторинг і періодичний перегляд

програм.
10. Циклічна зовнішня оцінка якості
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Стандарти і рекомендації

Процеси забезпечення якості

Нормативне забезпечення

Залучені рівні забезпечення якості

Індикатори

Участь та розподіл повноважень/за рівнями



Нормативна основа 
внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ

1. Закон України «Про вищу освіту».
2. Закон України «Про освіту».
3. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в

Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015).
4. Концептуальні засади діяльності Сумського державного

університету, стратегія розвитку на 2010-2020 рр.,
заходи реалізації та прогнозні показники.

5. Кодекс корпоративної культури Сумського державного
університету.

6. Положення про організацію освітнього процесу в
Сумському державному університеті.

7. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти СумДУ.

8. Методика визначення рейтингу структурних підрозділів.



Загально-

університетський 

рівень

•Ректор та профільний

проректор

•Вчена рада

університету

•Рада з якості

університету

•Бюро із забезпечення

якості вищої освіти

•Лабораторія

моніторингу якості

освітньої діяльності

Рівень інститутів 

(факультетів)

•Директор (декан) та 

профільний заступник

•Вчена рада інститутів 

(факультетів)

•Рада з якості 

інститутів 

(факультетів)

Рівень кафедр

•Завідувач кафедри

•Робоча проектна 

група

•Керівник Робочої 

проектної групи

•Експертні ради 

роботодавців
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 експертиза освітніх програм;
 моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними

ресурсами;
 аналіз якості викладацького складу;
 аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації

педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 аналіз стану освітньої діяльності та якості вищої освіти в

університеті;
 загальна організація роботи підрозділів університету щодо

акредитації освітніх програм Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти;

 науково-методичне супроводження академічної мобільності
здобувачів вищої освіти, педагогічних та науково-
педагогічних працівників;

 формування рекомендацій з планування структурними
підрозділами університету роботи з супроводження освітніх
програм
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 моніторинг якості освітньої діяльності
університету;

 координація роботи структурних
підрозділів університету з питань якості
освітнього процесу;

 оперативне реагування на виявлені
порушення норм стандартів вищої освіти
щодо організації освітнього процесу в
університеті.
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Центр забезпечення 

якості освітньої 

діяльності та якості 

вищої освіти

Підсистема 

стратегічного 

планування

Підсистема 

моніторингу якості 

провадження 

освітньої 

діяльності

Підсистема незалежної 

діагностики результатів 

навчання здобувачів 

вищої освіти та якості 

професорсько-

викладацького складу

формування стратегії, політики, процедур

та практик для академічного забезпечення

якості;

впровадження стратегічних розробок,

пов’язаних з якістю, в рамках процедур

забезпечення якості, а також їх

удосконалення відповідно до стратегії

розвитку закладу вищої освіти;

сприяння формуванню академічної

культури якості в університеті;

розробка політики та процедур,

пов’язаних з розробкою, моніторингом та

періодичним переглядом освітніх програм,

а також супровідних цим процесам

документів (шаблонів, методичних

рекомендацій, тощо);

аналіз звітів про самооцінювання освітніх програм, підготовка звітів та

рекомендацій;

розробка плану заходів з моніторингу якості освітньої діяльності та якості вищої

освіти на навчальний рік;

розробка системи індикаторів, що характеризують стан якості освітньої

діяльності та якості вищої освіти в університеті;

розробка форм анкет (опитувань тощо) та інших матеріалів для проведення

моніторингових досліджень;

організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) здобувачів вищої освіти та

викладачів з питань якості організації освітнього процесу;

організація опитувань (анкетувань, оцінювань тощо) випускників університету,

представників ринку праці – з питань якості освітніх програм та підготовленості

випускників до професійної діяльності;

формування на підставі моніторингових досліджень рекомендацій щодо

управлінських рішень з підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої

освіти.

розробка і супроводження процесів

оцінки результатів навчання в

університетах, а також супровідним цим

процесам документів (шаблонів,

методичних рекомендацій, тощо)

розробка політики та принципів щодо

забезпечення якості роботи

професорсько-викладацького складу;



 експертиза освітніх програм підготовки фахівців за
спеціальностями інституту (факультету);

 моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти через ініціювання перед Радою з якості університету
проведення опитувань здобувачів вищої освіти та
безпосередня участь в їх організації;

 аналіз забезпечення освітніх програм інституту
(факультету) необхідними ресурсами;

 аналіз якості викладацького складу інституту (факультету);
 аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації

педагогічних та науково-педагогічних працівників
інституту (факультету);

 аналіз стану освітньої діяльності та якості вищої освіти в
інституті (факультеті);

 формування рекомендацій з планування кафедрами
інституту (факультету) роботи з вдосконалення освітніх
програм
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 оцінка актуальності освітньої програми, формування освітньої
програми та її профілю;

 розробка навчальних планів та інших нормативних документів,
що організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів
вищої освіти за відповідною освітньою програмою;

 аналіз забезпечення освітньої програми необхідними
інформаційними та матеріально-технічними ресурсами;

 аналіз кадрового забезпечення освітньої програми;
 формування рекомендацій Раді якості інституту (факультету)

щодо вдосконалення існуючих освітніх програм;
 спільно з Відділом ліцензування, акредитації та статистики

супроводження процедур зовнішнього оцінювання освітніх
програм (акредитація. ліцензування);

 спільно з адміністратором Єдиної державної електронної бази з
питань освіти від СумДУ та начальником НМВ внесення освітніх
програм та навчальних планів до ЄДЕБО.

* Наказ ректора «Про створення Робочих проектних груп з розроблення та супроводження
освітніх програм» від 13.11.15 №1022-І .
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 експертне оцінювання освітніх програм та навчальних планів підготовки в
частині професійних компетентностей та рівня підготовки випускників до
професійної діяльності;

 надання пропозицій щодо удосконалення професійних вимог до фахівців
за спеціальностями (спеціалізаціями);

 участь роботодавців у розробці освітніх програм у частині формування
пропозицій щодо професійних компетентностей та вдосконалення
змістовної частини професійних складових освітніх програм;

 спільна з роботодавцями реалізація, організаційна та ресурсна підтримка
освітніх програм;

 забезпечення працевлаштування випускників університету;
 прогнозування потреб ринку праці у фахівцях за спеціальностями

(спеціалізаціями);
 організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації та

стажувань науково-педагогічних працівників і співробітників
університету.

* Наказ ректора Про створення Експертних рад роботодавців від 03.11.15
№0966-І
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Стандарт ESG 2015 Критерій

1.1 Політика щодо забезпечення 

якості

Сформована інституційна основа системи забезпечення якості

1.2 Розробка та затвердження 

освітніх програм

Наявність формалізованої процедури розробки, затвердження

освітніх програм та навчальних планів

1.3 Студентоцентроване

навчання, викладання та 

оцінювання

Запровадження студентоцентрованого навчання

1.4 Зарахування, досягнення, 

визнання та атестація студентів

Сформована система відбору та зарахування здобувачів вищої освіти

Сформована основа для визнання досягнень студентів

Наявність освітніх програм всіх рівнів

Ефективна система атестації студентів

1.5 Викладацький склад Наявність формалізованих процедур та вимог щодо компетентності

викладачів

1.6 Навчальні ресурси і 

підтримка студентів

Достатній рівень інформаційних ресурсів для підтримки навчання

студентів

Створення можливостей для всебічного розвитку студентів

1.7 Інформаційний менеджмент Сформованість інформаційно-комунікаційної системи

1.8 Публічна інформація Інформаційна прозорість

1.9 Поточний моніторинг і 

періодичний перегляд програм

Наявність процедур, пов’язаних з одержанням та аналізом

інформації щодо змістовності та організації освітнього процесу за

програмами
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Критерій Вимоги

1. Цілі і результати 
навчання освітньої 

програми

1.1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі з урахуванням

потреб стейкхолдерів в рамках місії вузу.

1.2. Результати навчання відповідають цілям освітньої програми,

державним освітнім стандартам і кваліфікаційним вимогам

професійної сфери в рамках освітньої програми.

1.3. Результати навчання враховують потреби ринку праці,

держави та інших стейкхолдерів.

1.4. Діє процедура оцінки, перегляду та внесення змін до мети і

результатів навчання освітньої програми.

2. Зміст освітньої 

програми

2.1.Освітня програма має чітко сформульовану назву, що

відображає цілі та очікувані результати навчання

2.2. Освітня програма має чіткий механізм визначення вимог до

вступників.

2.3. Освітня програма має політику відбору студентів, засновану на

принципах об'єктивності, в тому числі включає чітке положення

про процеси набору студентів.

2.4. У розробці змісту програми беруть участь всі стейкхолдери

(внутрішні та зовнішні).



участь здобувачів вищої освіти у роботі Ради з якості

університету та рад з якості інститутів (факультетів)

опитування студентів щодо якості організації

освітньої діяльності при вивченні навчальних

дисциплін

проведення конференції «Навчальний процес

очима студентів»

проведення зустрічі з ректором у форматі «Віч-на-віч»
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Твердження
Відповідає

дійсності

Переважно

відповідає

дійсності

Частково 

відповідає

дійсності

Переважно не 

відповідає

дійсності

Категорич-

но не 

відповідає

дійсності

1. Викладач проводив заняття із

застосуванням технологій e-learning

2. Викладач застосовував інтерактивні

форми проведення занять

3. Заняття проводилися із

використанням мультимедійного

проектору/, інтерактивної дошки

4. Теоретичні та практичні знання,

отримані під час вивчення дисципліни,

застосовувалися для виконання

самостійної роботи

5. Викладачем були чітко визначені

вимоги та надані рекомендації щодо

виконання самостійної роботи

6. Під час роботи над навчальною

дисципліною завжди була можливість

консультуватися з викладачем

7. Для виконання самостійної роботи

викладач надавав рекомендації щодо

необхідної літератури та зазначав

джерела її отримання

8. Викладач зрозуміло пояснював 

матеріал, коментував складні моменти, 

виділяв головне у темі 
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“You know how to cook, but 

you don’t know how to serve”



Дякую за увагу!

Konstantin I. Kyrychenko

Deputy Vice-Rector for International Cooperation

Head, International Affairs Department

Sumy State University

tel/fax: +380542331081

Skype: konstantin.kyrychenko

E-mail: info@dir.sumdu.edu.ua irdepartment@ukr.net
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