
                                                               
Моніторинг проєкту ERASMUS+ “EduQAS – Імплементація системи 

забезпечення якості освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд”         
та пілотне оцінювання освітніх програм у Національному університеті 

«Львівська політехніка» 

 

Упродовж 04–06 грудня 2019 р. в Інституті економіки і менеджменту 
Національного університету «Львівська політехніка» відбувся моніторинг 
проєкту ERASMUS+ “EduQAS – Імплементація системи забезпечення якості 
освіти через співпрацю Університет – Бізнес – Уряд” за участі усіх партнерів 
проєкту з України: Харківський національний економічний університет імені 
Семена Кузнеця, Донецький державний університет управління, Національний 
університет «Львівська політехніка», Національна металургійна академія 
України, Інститут вищої освіти НАПН України, представників партнерів з   
Казахстану та Швеції. Менеджери Національного Еразмус+ офісу в Україні 
Таланова Жаннета та Атаманчук Іванна взяли участь у моніторинговій зустрічі. 

Партнери проєкту презентували отримані результати на момент 
проведення моніторингу. З їх доповідей було очевидно, що відбувся прогрес у 
виконанні проєкту, зокрема: 

1) створено відділи забезпечення якості у партнерських ЗВО, 
розроблено положення, узгоджено набір стандартів, керівних 
принципів для внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

2) залучено роботодавців та студентів до розроблення та реалізації 
освітніх програм. 

Національний координатор проєкту EduQAS Ірина Золотарьова 
ознайомила присутніх із основними досягненнями проєкту та завданнями на 
наступний рік.  

У рамках проєкту відбулося пілотне оцінювання двох освітніх програм: 
International economic relations (бакалаврський рівень) та International Business 
(магістерський рівень), які викладаються в Інституті економіки і менеджменту 
Національного університету «Львівська політехніка». Учасники проєкту 
зустрічалися з гарантами освітніх програм, викладачами, адміністративним 
персоналом, студентами, представниками роботодавців та іншими 
зацікавленими особами; було відзначено високий рівень якості освітніх 
програм, злагоджену роботу усіх стейкголдерів у процесі їх розроблення та 
реалізації.  

Цікавими були презентації про створення Центру забезпечення якості в 
університеті, зустрічі з керівниками відділів, відповідальних за зв’язок із 
випускниками та роботодавцями, а також із фахівцем, відповідальним за 
утримання віртуальних платформ освітніх програм.  



Учасники висловили свої позитивні враження, в яких відзначили високий 
рівень програм, комфортну атмосферу, активну комунікацію, гостинність 
господарів, зацікавлення у продуктивній співпраці. Провідний науковий 
співробітник відділу політики і врядування у вищій освіті Дебич М. 
представляла Інститут вищої освіти НАПН України. 

 

 
Детальніше про проект EduQAS - Implementation of Education Quality 

Assurance System via Cooperation of University – Business – Government in HEIs: 
http://web.elth.ucv.ro/eduqas. 
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