
CЗQA – модель 

ВЗЯ та якість 

програм 

підготовки PhD



ЯКІСТЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ



Системи управління якістю КНТЕУ 
(Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти) 



ВНУТРІШНІ СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ



Внутрішнє 

забезпечення 

якості підготовки 

здобувачів вищої 

освіти ступеня 

доктор філософії 

полягає в тому, 

що:

ВНУТРІШНЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

› Освітньо-наукові програми підтримуються

внутрішніми механізмами контролю якості.

› Освітньо-наукові програми підлягають

періодичному перегляду.

› Концепцію створено для моніторингу,

оцінки та підвищення якості підготовки

здобувачів вищої освіти ступеня «доктор

філософії» (наукових досліджень,

освітнього процесу, ефективності та

справедливості остаточної оцінки).



ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ



КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

Обов'язкові 
дисципліни
42 кредита

Вибіркові 
дисципліни
15 кредита

Педагогічна 
практика
3 кредита

Дисертаційне 
дослідження
120 кредитів



Стандарти вищої 
освіти 

третього (освітньо-
наукового) рівня

Інформаційні 
пакети ступеня 

вищої освіти 
«доктор філософії»

Довідник 
здобувача вищої 

освіти ступеня 
«доктор філософії» 

ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ 



Довідник здобувача вищої освіти ступеня «доктор філософії» 

Концепція внутрішнього забезпечення якості підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня «доктор філософії»

Етичний кодекс здобувача вищої освіти Київського національного торговельно-
економічного університету 

Положення 
про:

➢ порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук в КНТЕУ

➢ організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії 

➢ оцінювання результатів навчання студентів і аспірантів
➢ самостійну роботу здобувачів вищої освіти доктора філософії та доктора 

наук
➢ порядок атестації аспірантів та докторантів
➢ розроблення та реалізацію освітньо-наукових програм КНТЕУ третього 

рівня вищої освіти 
➢ про акредитацію освітньо-наукової програми
➢ надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам вищої освіти 

Київського національного торговельно-економічного університету
➢ про резерв вступників до аспірантури та докторантури 
➢ дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-

педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти

ВНУТРІШНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 



НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ



ЛАБОРАТОРІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ



КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОСТІР



ПЕРІОДИЧНІ НАУКОВІ ВИДАННЯ

«Вісник КНТЕУ» - фаховий з
економічних і філософських
наук
«Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право» -
економічних, юридичних
наук
«Товари і ринки» – з
технічних наук



ЯКІСТЬ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БІЗНЕС-ПАРТНЕРІВ



МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ

«Стимулювання інтернаціоналізації досліджень
шляхом запровадження системи забезпечення

якості третього рівня вищої освіти у відповідності
до європейських вимог" (C3QA) в рамках 

програми Еразмус +



Звіт 
«Про самооцінку 

акредитації освітньо-
наукової програми третього 

рівня вищої освіти за 
спеціальністю  

051 «Економіка»
Міжнародна акредитація  у 

Вищій раді з оцінки 
наукових досліджень і вищої 

освіти Французької 
Республіки

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС + 



СЕРТИФІКАТ МІЖНАРОДНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ

Акредитаційною комісією Вищої ради
Франції з питань оцінки науково-
дослідницької роботи і вищої
освіти прийнято рішення про 5-річну
безумовну акредитацію освітньо-наукової
програми третього (PhD) рівня вищої освіти
«Економіка»



Дякую за увагу !


