УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ЯК

ЧАСТИНА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ У ВИЩІЙ
ОСВІТІ

Андрій Бутенко заступник
голови Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.

ЯКІСТЬ — ЦЕ КОЛИ ВСЕ ЗРОБЛЕНО
ПРАВИЛЬНО, НАВІТЬ ЯКЩО НІХТО НЕ
ПЕРЕВІРЯЄ.
ГЕНРІ ФОРД

«Успішно впроваджена система забезпечення
якості постачатиме інформацію, яка зможе
запевнити вищий навчальний заклад і
громадськість у належній якості діяльності
навчального заклад, а також даватиме поради
і рекомендації щодо можливих шляхів
удосконалення його роботи (підвищення
якості).»

ЩОРІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
ЗАКЛАДУ
ВИЩОЇ
ОСВІТИ
ТА
РЕГУЛЯРНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТАКИХ
ОЦІНЮВАНЬ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ ЗАКЛАДУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ, НА ІНФОРМАЦІЙНИХ СТЕНДАХ ТА В
БУДЬ-ЯКИЙ ІНШИЙ СПОСІБ;
ЧАСТИНА
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ЗАКОНУ УКРАЇНИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

•
•
•
•
•

Деякі приклади тем опитувань з сайтів ЗВО України
Порівняльний аналіз результатів опитувань здобувачів вищої
освіти бакалаврського рівня вищої освіти першого та четвертого
курсів
Результати опитування студентів стосовно якості підготовки з
іноземної мови для ЗНО.
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості
навчання та викладання за окремими навчальними дисциплінами
за ІІ семестр 2019-2020 н.р.
Результати анонімного опитування студентів факультету *** щодо
дистанційного навчання
Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти стосовно
організації дистанційного навчання

• Результати онлайн опитування здобувачів першого курсу
освітнього рівня «бакалавр» стосовно аспектів організації
освітнього процесу
• Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості освітнього процесу за 2019-2020 н.р.
• Результати опитування випускників-бакалаврів 2019 року щодо
якості освітніх програм
• Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти стосовно
якості ліквідації академічної заборгованості за рахунок
повторного вивчення навчальної дисципліни

• Результати анкетування випускників-магістрів
• Результати анкетування випускників-бакалаврів
• Результати опитування студентів-магістрів денної форми навчання
стосовно оптимізації розкладу занять за І семестр 2019-2020 н.р.
• Результати онлайн опитування здобувачів вищої освіти щодо
якості викладання та навчання за І семестр 2019-2020 н.р.
• Результати опитування студентів стосовно нової системи
оцінювання знань

Індикатори ОП (за роки існування ОП / за 5 років)
Кількість здобувачів на ОП - КЗ
Кількість викладачів на ОП - КВ

№

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Індикатор / показник

Розрахунок

Значення
показника
2020

Здобувачі ОП (денна+заочна форма навчання)
Кількість здобувачів (осіб)
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Статистика щодо екзаменів за ОП
Кількість екзаменів за ОП
Кількість здобувачів ОП, що взяли участь
Кількість здобувачів, що не взяли участь за поважних
причин
Кількість здобувачів ОП, що не здали екзамени

КЗ
КЗ
КЗ
КЗ
КЗ
Кількість
Кількість
Кількість
Кількість

Кількість здобувачів ОП, що здали екзамени поза сесією

Кількість

За гендерною ознакою
1 курс (ч/ж)
2 курс (ч/ж)
3 курс (ч/ж)
4 курс (ч/ж)
5 курс (ч/ж)
За віковою ознакою на ОП (років)

КЗч/КЗ; КЗж/КЗ
КЗч/КЗ; КЗж/КЗ
КЗч/КЗ; КЗж/КЗ
КЗч/КЗ; КЗж/КЗ
КЗч/КЗ; КЗж/КЗ

%
%
%
%
%

Значення
показника
2021

Значення
показника
2023

Значення
показника
2024

Значення
показника
2025

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

< 23
24-29
30-39
40-49
> 50
За джерелами фінансування (бюджет ; контракт)

1.17
1.18
2.

Кількість іноземних здобувачів на ОП
Кількість здобувачів заочної форми навчання
Науково-педагогічний персонал ОП

2.5

За науковим ступенем та вченим званням
Докторів наук / професорів
Кандидатів наук / доцентів
Старших викладачів, викладачів
Інші
Адміністративний персонал за ОП
За гендерною ознакою
Чоловіків / жінок

2.6

Жінок

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.
3.1
3.2
3.3

За віковою ознакою НПП на ОП
< 30
31-49
50-59
60-69
> 70
Інтернаціоналізація
Участь у міжнародних проєктах здобувачів
Участь у міжнародних проєктах викладачів
Участь у міжнародних конференціях здобувачів

2.1
2.2
2.3
2.4

3.4

Участь у міжнародних конференціях викладачів ( Доповіді на
конференціях за кордоном викладачів)

Кількість / КЗ
Кількість / КЗ
Кількість / КЗ
Кількість / КЗ
Кількість / КЗ
КЗб / КЗ
КЗк / КЗ
Кількість / КЗ
Кількість / КЗ

%
%
%
%
%
%

Кількість/ КВ
Кількість/ КВ
Кількість/ КВ
Кількість/ КВ
Кількість

%
%
%
%

Кількість чоловіків / КВ

%

Кількість жінок / КВ

%

Кількість/ КВ
Кількість/ КВ
Кількість/ КВ
Кількість/ КВ
Кількість/ КВ

%
%
%
%
%

Кількість / КЗ
Кількість / КВ
Кількість / КЗ

%
%
%

Кількість / КВ

%

%
%

3.6
3.7
3.8

Публікації у міжнародних індексованих журналах
викладачів
Міжнародні зв’язки: наявність чинних угод, меморандумів
тощо
Програми подвійних дипломів на ОП
Кількість іноземних здобувачів на ОП
Кількість запрошених іноземних викладачів на ОП

3.9

Кількість викладачів ОП, які викладають (-ли) за кордоном

3.10

Навчальні дисципліни ОП, які викладаються іноземними
мовами

3.5

Кількість
Кількість
Кількість / КЗ
Кількість

%

Кількість

Кількість кредитів /
Загальна кількість
кредитів ОП
Кількість викладачів ОП, які володіють іноземними мовами Кількість
(В1 та вище)
Кількість студентів ОП, які володіють іноземними мовами Кількість
(В1 та вище)
Академічна мобільність
Наявність «вікна мобільності» в навчальному плані ОП
Так/ні

%

3.12

Академічна мобільність здобувачів вхідна
Кредитна Ступенева -

Кількість / КЗ

%

3.13

Кількість / КЗ

%

3.14

Академічна мобільність здобувачів вихідна
Кредитна
ступенева
Академічна мобільність викладачів вхідна

Кількість / КВ

%

3.15
4

Академічна мобільність викладачів вихідна
Студентоцентроване навчання

Кількість / КВ

%

4.1

Можливість створення здобувачами ОП індивідуальної
траєкторії навчання: неформальна освіта

Кількість зарахованих
%
кредитів за
неформальною освітою
/ Загальна кількість
кредитів ОП

3.11

4.2

4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

Організація самостійної роботи здобувачів ОП: кількість
кредитів дисциплін, які викладаються з використанням
дистанційних технологій навчання (e-learning)

Кількість кредитів /
Загальна кількість
кредитів ОП

Звернення здобувачів

Кількість звернень
здобувачів, які були
задоволені/ Кількість
звернень здобувачів, які
були подані

Оцінювання здобувачами:
якості ОП (відповіді відмінно+добре)

%

Кількість відповідей/ КЗ

%

якості викладання навчальних дисциплін
(відповіді відмінно+добре),
якості наукового керівництва (відповіді відмінно+добре),

Кількість відповідей/ КЗ

%

Кількість відповідей/ КЗ

%

якості академічної (освітньої, організаційної, інформаційної,
консультативної і соціальної) підтримки здобувачів вищої
освіти ОП
(відповіді відмінно+добре),

Кількість відповідей/ КЗ

%

якості освітніх ресурсів та освітнього середовища (відповіді
відмінно+добре),
якості організації оцінювання (відповіді відмінно+добре),

Кількість відповідей/ КЗ

%

Кількість відповідей/ КЗ

%

Врахування пропозицій здобувачів при розробленні,
поточному моніторингу та періодичному перегляді ОП

Кількість пропозицій
здобувачів, які були
враховані/ Кількість
пропозицій здобувачів,
які були подані

4.8

Апеляції

5
5.1

5.6

Наукова активність
Призові місця: на Всеукраїнських конкурсах студентських
наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах
тощо
Призові місця на міжнародних конкурсах студентських
наукових робіт, олімпіадах
тощо
Участь здобувачів ОП у наукових темах за ОП
Наукові публікації здобувачів у наукових рецензованих
виданнях Україні
Наукові публікації викладачів у наукових рецензованих
виданнях Україні
Наукові публікації здобувачів у міжнародних виданнях

5.7

Кількість апеляцій
здобувачів, які були
задоволені/ Кількість
апеляцій здобувачів,
які були подані
Кількість / КЗ

%

Кількість / КЗ

%

Кількість
Кількість / КЗ

%

Кількість / КВ

%

Кількість / КЗ

%

Наукові публікації викладачів у міжнародних виданнях

Кількість / КВ

%

5.8

Наявність авторських свідоцтв, патентів викладачів

Кількість / КВ

%

6
6.1

Академічна доброчесність
Проведення заходів щодо популяризації академічної
доброчесності
Проведення заходів щодо популяризації академічної
доброчесності
Використання технологічних рішень як інструментів
протидії порушенням академічної доброчесності
Кількість випадків порушень академічної доброчесності

5.2

5.3
5.4
5.5

6.2
6.3
6.4
7
7.1

Партнерство
Врахування пропозицій партнерів / роботодавців у
розробленні, поточному моніторингу та періодичному
перегляді ОП

Кількість заходів
Кількість учасників
Кількість власних або
ліцензованих програм
Кількість
Кількість пропозицій
роботодавців, які були
враховані/ Кількість
пропозицій
роботодавців, які були
подані

%

7.2

8

Наявність угод / договорів тощо щодо
проходження практики за ОП

Кількість угод,
договорів тощо

Працевлаштування

Кількість
випускників, що
знайшли роботу
за спеціальністю
протягом року
після випуску /
загальна кількість
випускників

%

