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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «Забезпечення якості вищої освіти» спрямована на розкриття проблеми якості вищої 

освіти у міжнародному контексті та її нормативно-правового регулювання в Україні, механізмів 

забезпечення моніторингу та оцінювання якості вищої освіти. 

Предметом вивчення дисципліни є: сутність, чинники та механізми забезпечення якості вищої 

освіти в умовах сучасного освітнього простору 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння аспірантами основних понять, чинників, 

критеріїв, показників, індикаторів та складових якості вищої освіти; розуміння сучасної європейської 

практики забезпечення якості вищої освіти, знання моделей забезпечення якості вищої освіти та 

відповідних міжнародних норм; набуття уміння характеризувати критерії оцінювання якості вищої освіти 

та розробляти і реалізовувати відповідні заходи. 

Результати навчання.  

Загальні компетентності: 
- Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК01). 

- Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК05). 

- Прихильність безпеці та прагнення до збереження навколишнього середовища (ЗК10). 

Фахові компетентності: 
- Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності (СК03). 

- Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти (СK04). 

- Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових 
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дослідженнях та науково-педагогічній діяльності (СК07). 

- Здатність використовувати правила техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки та норми 

охорони праці, проявляти особисту відповідальність та автономну ініціативу у складних ситуаціях у 

професійних контекстах (СК11). 

- Здатність слідувати етичним нормам у професійній діяльності, оцінювати ризики впровадження 

сучасних технологій (у т. ч.  біотехнологій) для навколишнього природного середовища та прагнення 

до збереження біологічного різноманіття (СК12). 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

          

 

Тема 
Години 

(лек./сем.) 
Результати навчання Види діяльності здобувача 

Тема 1. 
Теоретико- 
Методологічні 
засади забезпечення 
якості вищої 
освіти 

2/2 Розуміння поняття «вища 
освіта»; знання чинників 
забезпечення якості вищої освіти 
та індикаторів. 

- опрацювання теоретичних 

питань; 

- тестові завдання; 

- ессе; 

- анотації статті тощо 

Тема 2. Якість 
вищої освіти у 
міжнародному 
контексті 

2/2 Знання особливостей 

забезпечення якості вищої 

освіти в Європейському 

освітньому просторі; 

міжнародно-правове 

регулювання забезпечення 

якості вищої освіти 

- опрацювання теоретичних 

питань; 

- тестові завдання; 

- ессе; 

- анотації статті тощо 

Тема 3. 
Нормативно- 
правове 
регулювання якості 
вищої освіти в 
Україні 

2/2 Усвідомлення державної 
політики щодо забезпечення 
якості вищої освіти, правових 
аспектів ліцензування та 
акредитації закладів вищої 
освіти;інституційне регулювання 
якості вищої освіти; 
відповідальність за порушення 
академічної доброчесності 

- опрацювання теоретичних 
- аналіз нормативних-правових 

документів регулювання якості 
вищої освіти в Україні; 
- тестові завдання 

Тема 4. Механізми 
забезпечення 
якості вищої 
освіти. 

2/2 Знання механізмів 
удосконалення системи 
внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти з 
використанням бенчмаркінгу; 

- опрацювання теоретичних 

питань; 
- тестові завдання; 
- ессе; 
- створення та аналіз моделі 

внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти Тема 5. Моніторинг 

та оцінювання 
якості вищої 
освіти 

2/2 Розуміння системи оцінювання 
якості вищої освіти;уміння 
використання методів 
оцінювання професійної 
діяльності науково-педагогічних 
працівників. 

- опрацювання теоретичних 
питань; 

- тестові завдання; 
- ессе; 

- презентація. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Остаточна оцінка за вивчення навчального курсу розраховується наступним чином: 
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Тема 1-2 -усне опитування, тести, завдання 10 

Тема 2-2 усне опитування, тести, завдання 10 

Тема 3-2 усне опитування, тести, завдання 10 

Тема 4-2 усне опитування, тести, завдання 15 

Тема 5 -2усне опитування, тести, завдання 15 

Творча робота / есе (теми 1-15) 20 

Підсумкова контрольна робота 20 
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ТА СИСТЕМА ECTS 

• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються меншою кількістю балів (75% від можливої максимальної 

кількості балів за певний вид діяльності). Відтермінування здачі видів робіт відбувається за 

наявності поважних причин. 

• Політика щодо академічної доброчесності: Освітній процес здійснюється згідно Положення 

«Про виявлення та запобігання академічному плагіату у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича» від 24.12.2019 р. Списування у процесі виконання робіт 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі 

заняття. Виконані завдання (творча робота/есе) перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

•  Політика щодо відвідування: Відвідування занять згідно розкладу є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За умови переведення здобувача на індивідуальний графік 

навчання та об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування, відрядження на науково-практичну конференцію) навчання може відбуватись в 

дистанційній формі за погодженням із керівником курсу. 

Оцінка ECTS Бали Зміст 

А 90-100 відмінно 

В 80-89 добре 

С 70-79 добре 

Б 60-69 задовільно 

Е 50-59 задовільно 

FX 35-49 незадовільно з можливістю повторного 
складання F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу 

https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view

