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Преамбула експертів Євросоюзу 

 

Українська національна робоча група програми TEMPUS ALIGN заслуговує на високу оцінку 

в національному звіті, особливо в частині прикладів кращої української практики та, 

найважливіше, в розробці базових рекомендацій щодо стратегічного розвитку. Ці 

рекомендації були розроблені для використання на національному, інституційному рівнях та 

на рівні програмної команди (робочої проектної групи), та враховують специфіку поточного 

українського контексту.  

Національний звіт програми TEMPUS ALIGN також включає загальний список ключових 

ресурсів та список контактів ключових українських викладачів ЗВО, які прагнуть продовжити 

роботу над проектом TEMPUS ALIGN та поширити процес приведення освітніх програм у 

відповідність до НРК, Європейської рамки кваліфікацій та Європейських стандартів та 

рекомендацій ESG на всю систему вищої освіти України. Ми дізналися, що процес 

забезпечення якості освіти поєднує в собі постійний розвиток особистісно-орієнтованого 

навчання, модернізацію та удосконалення навчання, викладацькі та оцінювальні практики, 

узгодження процесів забезпечення якості та процедур до міжнародно прийнятих норм та 

розвитку національної системи експертного оцінювання програм та ЗВО. 

Цей Національний звіт має бути широко розповсюджений та використаний в Україні, і процес 

забезпечення якості освіти, до якого був залучений проект TEMPUS ALIGN, повинен 

протягом декількох наступних років надавати можливість студентам закладів вищої освіти, 

програмам, установам та університетам рухатися вперед з впевненою вірою у майбутнє. 
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Передмова 

 

ALIGN (ДОСЯГНЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ БАЛАНСУ МІЖ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ 

ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РАМКАМИ) – це трирічний міжнародний проект за підтримки 

Державної реформи EACEA №°35/2012, 6-го конкурсу Національних пріоритетів для спільних 

проектів. 

Загальна мета цього проекту – покращити розуміння, узгодженість та можливість трансферу 

кваліфікацій за допомогою запровадження в ЗВО механізмів приведення освітніх програм у 

відповідність до НРК, Європейської рамки кваліфікацій та Європейських стандартів та 

рекомендацій ESG на всю систему вищої освіти України, в Агентствах забезпечення якості 

(EQAA) – механізмів перевірки цих відповідностей. 

Залучені до проекту бенефіціари – університети та органи національної зовнішньої оцінки з 

Регіону східного партнерства (Україна, Вірменія, Росія) – успішно реалізували пілотні заходи 

внутрішньої та зовнішньої оцінок освітніх програм згідно з Європейськими стандартами і 

рекомендаціями.  

Це видання складається з двох основних частин – Національного звіту з перегляду освітніх 

програм в рамках проекту ALIGN програми ЄС TEMPUS з акцентом на результати 

відвідування українських ЗВО, де реалізуються шість пілотних освітніх програм, та 

Національних рекомендацій для узгодження освітніх програм з рамками кваліфікацій.  

.  
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Вступ 

 

Модернізація освітніх програм (ОП) та навчальних планів разом з результатами навчання та 

оцінкою досягнень цих результатів навчання – необхідні елементи для сприяння студентській 

мобільності, забезпечення спільних кваліфікацій та бенчмаркінгу.  

Результати навчання є базовим інструментом у Болонському процесі та в критеріях 

самооцінки (особливо критерії 2, 3 і 5), що вимагають доказів їх використання. Зважаючи на 

це, методологія проекту спеціально розроблена для забезпечення можливості ЗВО домогтися 

узгодження програмних результатів з Національною та Європейською рамками кваліфікацій 

та надання можливості Європейським агентствам із забезпечення якості освіти перевіряти ці 

узгодженості.  

Цілі проекту ALIGN спрямовані на:  

 сприяння ширшому розумінню ЗВО та агентствами із забезпечення якості освіти ролі 

національних кваліфікаційних рамок, їх структури, а також різниці між різними видами та 

рівнями досягнень студентів; 

 розвиток можливостей ЗВО створювати та оцінювати навчальні результати, що 

визначають різні типи студентських досягнень та поширюють студентоцентроване 

викладання та навчання; 

 розвиток можливостей ЗВО використовувати баланс між кваліфікаційними рамками для 

забезпечення трансферу знань, спільних кваліфікацій та впровадження провідного досвіду; 

 надання можливості Агентствам із забезпечення якості освіти перевірити, чи 

запропоновані результати навчання та механізми їх оцінювання відповідають 

характеристикам кваліфікаційних рамок на кожному з рівнів шляхом створення механізмів 

для забезпечення узгодженості в освітніх установах. 

Основна діяльність включає: 

 розвиток можливостей ЗВО та агентств із забезпечення якості освіти щодо регулювання 

балансу освітніх програм з НРК, Європейською рамкою кваліфікацій та Європейськими 

стандартами та рекомендаціями ESG; 

 розробка механізмів для узгодження програмних результатів з дескрипторами НРК та 

Європейської рамки кваліфікацій (для ЗВО); 

 розробка механізмів для перевірки відповідності (для агентств із забезпечення якості 

освіти); 

 приведення двох освітніх програм у кожному ЗВО у відповідність до НРК, Європейської 

рамки кваліфікацій та Європейських стандартів та рекомендацій ESG та пілотна оцінка 

розроблених механізмів; 

 адаптація розроблених механізмів у ЗВО, агентствах із забезпечення якості освіти та на 

урядовому рівні. 

Ключові результати:  

 дві обрані освітні програми в кожному ЗВО переглянуті з точки зору відповідності 

європейським стандартам та вимогам кваліфікаційних рамок; 

 викладачі ЗВО пройшли перепідготовку щодо оцінювання результатів навчання та 

сприяння студентоцентрованому викладанню та навчанню; 

 механізми, що забезпечують досягнення узгодження освітніх програм з національними 

кваліфікаційними рамками, зазнали прогресу, як і розроблені механізми перевірки 

узгодження; 

 дві обрані освітні програми в кожному ЗВО оцінені за допомогою розроблених механізмів; 

 інструменти узгодження, прийняті у ЗВО, інструменти для перевірки балансу 

рекомендовано національним органам для зовнішньої оцінки та акредитації (Міністерство 
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освіти і науки України, Європейські агентства із забезпечення якості, акредитаційна комісія, 

тощо). 

Для забезпечення узгодженої спроможності, проект ALIGN об’єднав потужний, 

збалансований консорціум, згуртований навколо конкретних цілей: узгодження освітніх 

програм з національними рамками кваліфікацій; та перевірки такого узгодження, що є 

прерогативою Європейських агентств із забезпечення якості. Для цілісного розуміння 

картини, структурні елементи консорціуму також складаються з ключових учасників проекту 

– студентів, роботодавців та міністерств – безпосередніх споживачів продукту, чия 

задоволеність є вирішальною для успіху освітнього процесу. Завдяки спільним зусиллям, було 

передбачено повне досягнення цілей проекту та поширення отриманих в практиці результатів 

задля багаторазового ефекту. 

Партнери з України: 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка (TSNUK); 

 Хмельницький національний університет (KhNU); 

 Сумський державний університет (SSU); 

 Українська асоціація студентського самоврядування (UASS); 

 Спілка промисловців та підприємців Хмельницької області (UUIE); 

 Міністерство освіти та науки (MESU). 

Партнери з Європейського Союзу: 

 Центральна та східна європейська мережа забезпечення якості (Німеччина); 

 Університет Бат Спа (Англія); 

 Інститут мистецтв, дизайну та технологій (Ірландія); 

 Католицька Вища Школа Сент Льовена (Бельгія); 

 Університет імені Адама Міцкевича (Польща); 

 Університет Кобленц-Ландау (Німеччина). 

Партнери з інших країн: 

Вірменія: 

 Вірменська національна асоціація студентів (ANSA); 

 Міністерство освіти та науки (MoES); 

 Національний центр забезпечення якості професіональної освіти (ANQA); 

 Республіканський союз роботодавців Вірменії (RUEA); 

 Єреванська державна академія образотворчого мистецтва (YSAFA); 

 Єреванський державний медичний університет (YSMU). 

Російська федерація: 

 Московський державний гуманітарний університет імені М.А. Шолохова (MSHU); 

 Північний (Арктичний) федеральний університет імені М.В. Ломоносова (NArFU); 

 Поволзький державний технологічний університет (Volga Tech); 

 Національний центр громадської професійної акредитації (NCPA); 

 Російський студентський союз (SUR); 

 Російський регіональний союз промисловців та підприємців (RUIE); 

 Міністерство освіти та науки (MESR). 
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ЧАСТИНА 1 

УЗГОДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ З 

ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ РАМКАМИ КВАЛІФІКАЦІЙ 

 

1.1 Мета звіту 

Мета цього звіту полягає у наданні стислих висновків про роботу та результати проекту 

ALIGN задля підтримки розвитку системи вищої освіти в Україні. Звіт підготовлений для 

інформування та консультування зацікавлених сторін – управлінців, наукових керівників, 

професійного середовища (зокрема, фахівців з питань забезпечення якості), а також 

студентських когорт в межах університетів та відповідних міністерств, агенцій із забезпечення 

якості, студентських організацій, спілок роботодавців та інших державних органів, що мають 

повноваження національного рівня в межах цього сектору. 

 

1.2 Цілі узгодження результатів навчання 

У межах проекту ALIGN головною метою «узгодження результатів навчання» була підтримка 

обраних університетів у розвитку їх освітніх програм та процедур забезпечення якості, щоб 

вони могли відповідати європейським та національним стандартам (Європейські та 

Національні рамки кваліфікацій: ЄКР і НКР). Це означає, що освітні програми розробляються, 

впроваджуються та реалізуються в межах університету відповідно до європейських та 

національних рамок, та кожен університет має прозору та ефективну систему забезпечення 

якості й, таким чином, розробка, затвердження, моніторинг, підтримка та розвиток його 

освітніх програм відповідає національним та європейським вимогам. 

Ключові елементи узгодження результатів навчання (виходячи з використання відповідної 

кваліфікації на різних рівнях, особистісно-орієнтованої освіти, результатів навчання, 

накопичення кредитів та мобільності, інституційних зобов’язань щодо забезпечення якості 

тощо) є відносно простими. Проте, процес приведення у відповідність ускладняється для будь-

якого університету, оскільки спричиняє ряд змін – технічних (як використання 

загальноїприйнятої міжнародної номенклатури для документів про освіту), концептуальних 

(як у розумінні студентоцентрованої освіти) та культурних (як в розвитку університетської 

спільноти, в якій кожен має свою роль та відповідальність за дотримання та вдосконалення 

якості освітніх модулів). Тим не менш, досягнення узгодженості результатів навчання має 

значну кількість переваг. 

  

1.3 Переваги узгодження результатів навчання 

Для студентів: 

 запровадження студентоцентрованого підходу до викладання та навчання, що базується 

на забезпеченні досягнення запланованих результатів навчання;; 

 значна увага приділяється збільшенню можливостей отримання знань студентами, 

збагачення навчального досвіду студентів, підвищення цінності результатів навчання; 

 збільшення розуміння та міжнародного визнання досягнутих результатів (в науковому, 

професійному середовищах та серед роботодавців); 

 прозорість та об’єктивність оцінювання результатів навчання; 

 забезпечення активної ролі студентів в розробці та оцінці їх навчальних дисциплін та умов 

навчання; 

 збільшення можливостей для національних / міжнародних обмінів та мобільності; 

 надання студентам інформаційного забезпечення та збільшення рівня прозорості освітніх 

програм шляхом розробки довідників («хендбуків»); 
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 отримання кваліфікації, що дозволить випускникам продовжувати навчання або впевнено 

вийти на ринок праці та почати будувати успішну кар’єру; 

 полегшення переходу від отримання освіти до навчання продовж життя. 

Для викладачів: 

 активна участь у розробці та моніторингу освітніх програм; 

 концентрація уваги на досягнення студентами результатів навчання, збільшення 

можливостей використання інноваційних методів навчання; 

 чітке розуміння того, що кожен елемент освітньої програми повинен забезпечувати 

досягнення її цілей та запланованих результатів навчання (чітке формулювання того, що, як 

очікується, буде знати, розуміти і / або буде в змозі продемонструвати студент); 

 можливість обрати стратегію навчання, що відповідає запланованим результатам 

навчання, визначити методи та форми навчання, обрати належні для формування 

встановлених компетенцій – технології навчання;  

 більша підтримка безперервного професійного розвитку, визнання професіоналізму та 

можливості інновацій у викладанні та навчанні; 

 можливість формування міждисциплінарних освітніх програм та нових курсів; 

 для неакадемічного персоналу – формування професійних компетентностей у сфері 

системи забезпечення якості, базуючись на сучасних методах та інструментах, 

використовуючи найкращі європейські стандарти; 

 розуміння важливості та пріоритетності результатів навчання в організації освітньої 

діяльності; 

 широкомасштабне залучення персоналу до процедур внутрішнього забезпечення якості. 

Для університетів:  

 можливість «інтернаціоналізувати» університетську спільноту через викладачів та набір 

студентів, інтернаціоналізацію освітньої програми, подвійні дипломи, спільні дослідницькі 

проекти тощо; 

 збільшення продуктивності та ефективності (освітньої та економічної) в управлінні та 

наданні освітніх послуг університетом; 

 більша етична безпека в усіх процесах навчання, викладання та оцінювання студентів на 

основі прозорості та колективної відповідальності за якість; 

 активізація взаємодії між ЗВО та ринком праці шляхом залучення роботодавців до 

процесів розробки, моніторингу та перегляду освітніх програм; 

 узгодження інтересів зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін під час розробки 

освітньої програми; 

 сприяння розвитку внутрішньої системи забезпечення якості; 

 сприяння визнання компетенцій, отриманих внаслідок неформальної / неформальної 

освіти; 

 збільшення попиту на освітні послуги конкретних освітніх програм у конкретних ЗВО. 

Для системи вищої освіти: 

 встановлення відповідності національної освітньо-кваліфікаційної системи з іншими 

іноземними країнами та, головним чином, з Європейськими кваліфікаційними рамками; 

 стилізація освітніх та професійних стандартів, враховуючи рівень, кваліфікацію та обсяг 

знань, умінь та навичок студентів, що дозволить їм отримати роботу відповідно до отриманої 

професійної кваліфікації, визнаної компетентним органом; 

 посилення міжнародного визнання якості університетів країни; 

 посилення довіри громадськості та роботодавців до національної системи вищої освіти; 

 просування європейської культури забезпечення якості в національній системі вищої 

освіти; 
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 підвищення рівня інтернаціоналізації системи національної вищої освіти на основі 

ефективного та сталого партнерства між українськими та закордонними ЗВО; 

 укріплення зв’язків між ключовими національними стейкхолдерами вищої освіти на 

різних рівнях системи, як в академічному середовищі, так і між ним і Міністерством освіти і 

науки, студентським середовищем та ринком праці; 

 сприяння розвитку чітких та прозорих критеріїв процедур зовнішнього оцінювання та 

акредитації та ліцензування. 

Для абітурієнтів: 

 надання інформаційного забезпечення та збільшення рівня прозорості освітніх програм 

шляхом розробки довідників («хендбуків»); 

 формування чіткого уявлення про можливості працевлаштування відповідно до 

розвинутих компетенцій; 

 надання інформаційної підтримки щодо можливостей академічної мобільності в рамках 

конкретної освітньої програми. 

 

1.4 Основні проблеми узгодження результатів навчання 

Протягом роботи проект ALIGN визначив та розглянув ряд можливостей для узгодженості 

результатів навчання як в рамках освітніх програм і факультетів, так на інституційному рівні, 

особливо в частині розробки обґрунтованої інституційної політики та практики забезпечення 

якості.  

За результатами цієї роботи можна визначити ряд ключових проблем, що необхідно 

вирішувати на інституціональному та національному рівнях, якщо узгодження та його 

переваги повинні бути повністю використані.  

Проблеми на інституційному рівні: 

 відсутність нормативно-правової підтримки на рівні ЗВО щодо залучення зацікавлених 

сторін до процесів розробки та перегляду освітніх програм; 

 консервативні підходи до розробки освітніх програм, що базуються на наявних людських 

ресурсах; 

 пасивне ставлення студентів до внутрішньої системи забезпечення якості в цілому та 

процедур перегляду освітніх програм, зокрема; 

 низький рівень розвитку внутрішньої системи забезпечення якості, часткове 

впровадження механізмів співпраці з зовнішніми зацікавленими сторонами; 

 відсутність досвіду розробки освітніх програм згідно з вимогами і рекомендаціями 

Європейських стандартів і рекомендацій (ESG 2015). 

Проблеми на національному рівні: 

 незавершеність формування нового законодавства в освіті в цілому та вищій освіті 

зокрема, що призводить до зростання невизначеності середовища освітньої діяльності; 

 відсутність затвердженого порядку зовнішнього оцінювання системи забезпечення якості 

вищої освіти; 

 частий перегляд критеріїв та показників ліцензування освітньої діяльності, їх 

орієнтованість на кількісні стандарти; 

 переважно, декларативний характер Національної рамки кваліфікацій, відсутність 

інструментів зближення Національного класифікатора професій та напрямів підготовки 

фахівців, ряд термінів та понять у Європейській рамці застосовуються в іншій інтерпретації; 

 відсутність чітких зовнішніх орієнтирів для розробки освітніх програм (галузевих рамок 

кваліфікацій, стандартів вищої освіти, професійних стандартів тощо); 



11 
 

 відсутність процедур, рекомендацій та принципів оцінювання освітніх програм, 

узгоджених з міжнародними стандартами; 

 відсутність чітких рекомендацій по створенню, розвитку та вдосконаленню внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності університетів; 

 недостатнє розуміння роботодавцями їх ролі в забезпечення якості освітньої діяльності 

університетів та освітніх програм; 

 недостатній рівень здатності роботодавців сформувати чіткі вимоги щодо 

компетентностей випускників; 

 недостатня обізнаність та активність студентських організацій і спільнот щодо 

можливості участі в забезпеченні якості; 

 недостатній розвиток механізмів зворотного зв’язку з зацікавленими сторонами. 

 

1.5 Рекомендації щодо стратегічного розвитку  

Головні рекомендації щодо стратегічного розвитку впровадження якісних змін в системі 

забезпечення якості освітнього процесу: 

на національному рівні: 

Рек. 1: З огляду на масовість та інтернаціоналізацію вищої освіти та зростання конкуренції, 

європейський контекст забезпечення якості має бути активно поширений в Україні. Це 

сприятиме підвищенню ефективності та привабливості українських ЗВО. Такі інструменти, як 

Європейські стандарти і рекомендації 2015, Європейський реєстр забезпечення якості (EQAR), 

Європейська рамка кваліфікацій (ЄКР) та Дублінські дескриптори, скоординоване 

співробітництво на європейському рівні (ENQA та група E4) та відповідні міжнародні та 

національні проекти матимуть першочергове значення для забезпечення прозорості та 

підвищення якості української вищої освіти. Необхідно активізувати інформаційно-

пропагандистську діяльність та забезпечити публічність цих документів, включаючи всі рівні 

забезпечення якості, тобто МОН України, національне агентство з якості, університети 

(особливо підрозділи по забезпеченню якості), факультети та освітні програми. 

Рек. 2: Підтримка створення культури якості у ЗВО. Формування культури якості на рівні 

університету може стати ключем якості та конкурентоспроможності в системі української 

вищої освіти. Якість української вищої освіти стане сталою, якщо відповідні організаційні 

структури будуть створені в межах установ, відповідальних за забезпечення освіти. 

Рек. 3: Сприяння підходам забезпечення якості, що відповідають швидким змінам у сфері 

вищої освіти. Українські системи забезпечення якості мають реагувати на виклики та тенденції 

в галузі вищої освіти, такі як навчання протягом усього життя, масові відкриті онлайн-курси, 

електронне навчання, все більша увага до результатів навчання, транскордонна освіта тощо. 

Щоб відповісти на ці зміни, доцільно включати представників ЗВО до політичного діалогу 

щодо забезпечення якості. 

Рек. 4: Прискорення формування національної системи забезпечення якості. У зв’язку з цим, 

ми рекомендуємо національним органам, що беруть участь у формуванні систем забезпечення 

якості, наступне: 

 забезпечити повне впровадження НРК відповідно до розробленого плану заходів; 

 провести інформаційну роботу, на основі якої переконатись, що всі зацікавлені сторони 

розуміють, чому потрібна НКР та які її ключові переваги; 

 зосередити увагу на комунікаціях та залученні всіх зацікавлених сторін (ЗВО, студенти, 

роботодавці, експерти забезпечення якості та випускники, тощо); 

 підготовити всі документи двома мовами: державною та найбільш розповсюдженою 

іноземною (англійська); 



12 
 

 забезпечити, щоб національні механізми забезпечення якості відповідали європейським 

стандартам та керівним принципам і що вони є частиною НРК.  

Рек. 5: Необхідне приведення ступенів вищої освіти, що присуджуються в Україні, до 

відповідності стандартам міжнародної номенклатури та опублікування зрозумілого їх опису 

англійською мовою. Зокрема, необхідно запровадити формальне / нормативне розмежування 

між бакалавром мистецтв (BA) та бакалавром наук (BSc), магістром мистецтв (MA) та 

магістром наук (MSc), що присвоюються в Україні. Диференціація між BA та BSc, MA та MSc 

є загальноприйнятим у більшості країн ЄС. 

Рек. 6: Для полегшення мобільності, задоволення потреб та визнання досягнень тих студентів, 

які, можливо, не в змозі отримати ступінь бакалавра чи магістра, слід розглянути питання про 

надання ним можливості вийти з програми з сертифікатом про освіту чи дипломом, базуючись 

на отриманій необхідній кількості кредитів ЄКТС (Європейська кредитна трансферно-

накопичувальна система) на рівні бакалавра чи магістра. 

на інституційному рівні: 

Рек. 1: ЗВО повинні гарантувати, що процес викладання та навчання інтегрований у 

європейську політику, стратегії та рекомендації щодо модернізації викладання та навчання. 

Рек. 2: ЗВО повинні забезпечити використання термінології згідно з європейськими 

стандартами в усіх внутрішніх документах. 

Рек. 3: ЗВО, академічний та адміністративний персонал повинні активно долучатися до 

розробки НКР та галузевих рамок (орієнтирів / стандартів). 

Рек. 4: ЗВО повинні активно шукати шляхи долучення до розробки  освітніх стандартів, 

інакше хтось інший встановить стандарти замість них. 

Рек. 5: ЗВО мають враховувати позитивний та негативний досвід інших ЗВО, досвід 

національних та міжнародних університетів-партнерів з активним використанням 

бенчмаркінгу. 

Рек. 6: ЗВО повинні забезпечити, щоб ключові принципи розробки та узгодження освітніх 

програм та системи забезпечення якості були частиною стратегічного плану розвитку. 

Рек.  7: ЗВО мають розробити політику по навчанню та розвитку персоналу. У Стратегічному 

плані необхідно приділяти першочергову увагу навчанню та розвитку персоналу (особливо 

постійному й безперервному педагогічному розвитку). Експерти рекомендують більш 

професійну підготовку, особливо структуровану педагогічну підготовку в сучасних методах 

навчання, викладання та оцінювання. Університетам слід організовувати спеціальні курси, 

інформаційні семінари, семінари для викладачів для кращого розуміння та правильного 

використання НРК, сучасних принципів розробки навчальних планів та нових критеріїв 

акредитації / зовнішньої оцінки.  

Рек. 8: ЗВО повинні створити підрозділ, відповідальний за впровадження НРК, галузевих 

рамок (еталонів, стандартів) для всіх освітніх програм (Відділ забезпеченні якості, Група по 

роботі з програмою, адміністрація факультету тощо). 

Рек. 9: ЗВО повинні продовжувати розвиток систем внутрішнього забезпечення якості та 

підвищення кваліфікації (на університетському та на програмному рівнях / рівні викладачів), 

встановлювати чіткі принципи, правила та процеси для забезпечення та сприяння узгодженню 

освітніх програм. Системи забезпечення якості занадто централізовані («зверху-вниз») та 

здебільшого функціонують для моніторингу та контролю, ніж для покращення якості. 

Викладачі та співробітники, студенти, випускники та роботодавці мають отримати конкретну 

роль в системі, усвідомлювати її та бути залученими більш активно. 
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Рек. 10: ЗВО повинні забезпечити, щоб всі зацікавлені сторони, наукові кадри, студенти, 

міжнародні експерти, соціальні партнери та роботодавці, представники бізнесу та 

промисловості брали участь у перегляді освітніх програм та навчальних планів відповідно до 

НРК та галузевих рамок (еталонів /  стандартів). 

Рек. 11: ЗВО повинні створювати мережі, в яких вони можуть співпрацювати над цілями 

програм, модульними результатами навчання, модульними дескрипторами з роботодавцями, 

національними органами влади, експертами з питань якості, студентами та випускниками. 

Рек. 12: ЗВО мають забезпечити, щоб зв’язки з зацікавленими сторонами були чітко визначені 

в документації. Прозора політика ЗВО, процедури та правила повинні демонструвати, як 

роботодавці можуть бути поінформовані про процедури оцінки, як і коли роботодавці 

запропонувати зміни до програм, і як університет та групи по роботі з програмою будуть 

відповідати на такі поради роботодавців. Також буде корисно навести приклади офіційних 

договорів (або меморандуму про взаєморозуміння) з роботодавцями та галуззю. 

Рек. 13: ЗВО повинні створити механізми та процедури відгуків (зворотного зв’язку) за 

кожною програмою. Ця система має бути сформована так, щоб кожен викладач та студент 

чітко розумів, що має бути зроблено для покращення студентської академічної успішності, а 

також щоб всі студенти отримували регулярний, методичний, зрозумілий та своєчасний 

зворотній відгук, особливо щодо результатів формувального оцінювання. 

Рек. 14: ЗВО повинні забезпечити більший вибір для студентів та гнучкість 

навчання / модулів, принаймні, в межах освітніх програм та сферах навчання, а, можливо, й 

більш широко. Зараз вибіркові навчальні дисципліни не є справді вибірковими. Мають бути 

впровадженні курси із набуття загальних навичок (наприклад, підприємництво). Додаткові 

курси з іноземних мов мають бути вибірковими. 

Рек. 15: ЗВО повинні забезпечувати збагачення навчального досвіду студентів (а також їх 

академічних та кар’єрних можливостей), насамперед, завдяки більшій інтернаціоналізації 

(іноземні викладачі та студенти тощо) та мобільності. Студенти чітко, рішуче та одностайно 

це підтримують. У зв’язку з цим, ЗВО мають розробити стратегічний план щодо 

інтернаціоналізації викладання та навчання, створити стимули та надавати підтримку 

науковцям для інтернаціоналізації освітніх програм та їх практики викладання та навчання. 

на програмному рівні: 

Рек. 1: Група по роботі з програмою має працювати над відповідністю освітньої програми 

НРК, ЄКР та Дублінським дескрипторам. 

Рек. 2: Група по роботі з програмою в ході розробки та затвердження освітньої програми має 

зосередити увагу на наступному: 

 назви освітніх програм повинні бути переглянуті на відповідність типовим європейським 

та краще пов’язані із контентом програм та їх місією; 

 рекомендовано спрощення цілей програми та програмних результатів навчання. Це, 

зокрема, сприятиме процесу інтернаціоналізації; 

 система оцінювання студентів має бути скоригована з орієнтацією на результати 

навчання, зазначені в освітніх програмах. Перегляд системи оцінювання має забезпечити чітке 

визначення всіх підсумкових завдань (відрізняється від формувальних завдань) та тестування 

досягнень студентів за результатами навчання на рівні модуля в межах освітніх програм. 

Система оцінки та тестування потребує адаптації до реальної оцінки результатів навчання; 

 студенти та зацікавлені сторони повинні дійсно бути залучені до розробки освітніх 

програм та їх затвердження; 

 студенти, включаючи студентів-заочників, повинні не лише брати участь в опитуваннях, 

але і бути проінформованими щодо результатів таких опитувань та їх подальшого впливу на 

освітню програму; 
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 кредити повністю пов’язані із курсами, але немає чіткої визначеності у навантаженні 

студента. Експерти рекомендують впровадити систему вимірювання навчального 

навантаження студента.  

Рек. 3: Група по роботі з програмою має забезпечувати інформаційну прозорість освітніх 

програм. Програмний посібник (довідник за програмою, «хендбук») має бути центральною 

складовою надання точної та прозорої інформації за освітньою програмою. Довідники за 

програмами повинні бути розроблені та опубліковані якомога швидше, а чітка політика 

забезпечення якості повинна забезпечувати розробку, оновлення та регулярну (можливо, 

щорічну) повторну публікацію таких довідників. 

Рек. 4: Інформація про освітню програму також повинна надаватися через веб-сайт ЗВО, що 

має постійно оновлюватись та вдосконалюватись, інформація про освітню програму має бути 

актуальною. 
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file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
file:///C:/Users/User/Downloads/erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html
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2012-2020 роки [Електронний ресурс]. – URL 

science.univ.kiev.ua/documents/rozvytok/Progran_Univ_2020.pdf 

25) Концепція освітньої діяльності Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка на період до 2019 року (затверджена ректором Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 06.10.2014) [Електронний ресурс]. – 

URLnmc.univ.kiev.ua/docs/Kontseptsia.pdf 

26) Тимчасове положення «Про порядок реалізації студентами Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір навчальних дисциплін» (схвалено 

рішенням Науково-методичної ради Університету від 01.03.2016) [Електронний ресурс] – 

URL: nmc.univ.kiev.ua/docs/Poloz_viln_vub_224-32.pdf 

27) Наказ ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

11.08.2017 №729-32 «Про запровадження в освітній та інформаційний процес форм опису 

освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми, структурних вимог до інформаційного 

пакету, форм робочої навчальної програми дисципліни і форми представлення інформації про 

кваліфікацію науково-педагогічного працівника». [Електронний ресурс] – 

URL:nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf 

Внутрішня нормативна база ХНУ:  

28) Положення про індивідуальний навчальний план студента (adopted by the Academic 

Council of the University on 29.09.2015) [Електронний ресурс] – URL: 

www.khnu.km.ua/root/res/700-100-49-8.pdf. 

29) Положення про відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення 

здобувачів вищої освіти (adopted by the Academic Council of the University on 26.03.2015) 

[Електронний ресурс] – URL: www.khnu.km.ua/root/res/700-100-49-1.pdf. 

30) Положення про участь здобувачів вищої освіти у процедурах забезпечення якості 

освітньої діяльності та вищої освіти у Хмельницькому національному університеті (adopted by 

the Academic Council of the University on 29.09.2016) [Електронний ресурс] – 

URL:khnu.km.ua/root/res/pol11.pdf. 

31) Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої 

освіти у Хмельницькому національному університеті (adopted by the Academic Council of the 

University on 29.09.2016) [Електронний ресурс] – URL:www.khnu.km.ua/root/res/pol22.pdf. 

32) Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін студентами 

Хмельницького національного університету (adopted by the Academic Council of the University 

on 26.06.2017) [Електронний ресурс] – URL: khnu.km.ua/root/res/509.pdf. 

Внутрішня нормативна база СумДУ:  

33) Положення про організацію освітнього процесу в СумДУ, затверджене наказом ректора 

від 22.06.16 № 0452-І зі змінами, затвердженими наказом ректора від 11.10.16 № 0574-І 

[Електронний ресурс] - URL:http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-base.html?task=kind=3. 

34) Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ, 

затверджена наказом ректора від 22.06.16 №0452-І [Електронний ресурс] – URL: 

URL:http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-base.html?task=kind=3. 

35) Методична інструкція «Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення освітніх 

програм» затверджена наказом ректора від 04.10.17 № 0451-І [Електронний ресурс] – URL: 

http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-

base.html?task=getfile&tmpl=component&id=183acb93-f8a8-e711-a909-001a4be6d04a&kind=1. 

36) Про створення Робочих проектних груп з розроблення та супроводження освітніх програм 

(наказ ректора від 13.11.15 №1022-І) [Електронний ресурс] – URL: 

file:///C:/Users/Nata/AppData/Roaming/Microsoft/Word/nmc.univ.kiev.ua/docs/Nakaz_Form_Doc-729-32_11-08-2017.pdf
http://www.khnu.km.ua/root/res/700-100-49-8.pdf
http://www.khnu.km.ua/root/res/700-100-49-1.pdf
file:///C:/Users/Nata/AppData/Roaming/Microsoft/Word/khnu.km.ua/root/res/pol11.pdf
file:///C:/Users/Nata/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.khnu.km.ua/root/res/pol22.pdf
http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-base.html?task=kind=3
http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-base.html?task=kind=3
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http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-

base.html?task=getfile&tmpl=component&id=a6374b53-128a-e511-bce5-001a4be6d04a&kind=1 

 

1.7 Основні контакти 

№ ЗВО Перелік ключових контактів Електронні адреси Сфера діяльності 

1
 

К
Н

У
 і

м
. 
Т

ар
ас

а 
Ш

ев
ч
ен

к
а 

Володимир Заславський,  

професор, доктор технічних 

наук, професор факультету 

комп’ютерних наук та 

кібернетики  

zas@unicyb.kiev.ua 

Системний аналіз проблем 

вищої освіти, розробка 

освітніх програм, 

інформатизація освітніх 

процесів та програм. 

Андрій Горбачук, 

доцент, декан факультету 

соціології 

a.gorbachyk@ 

gmail.com 

Розробка освітніх програм, 

моніторинг та аналіз 

забезпечення якості 

освітніх програм. 

Андрій Гожик, 

директор науково-методичного 

центру організації навчального 

процесу КНУ 

ім. Тараса Шевченка, кандидат 

геолого-мінералогічних наук, 

доцент кафедри мінералогії, 

геохімії та петрографії. 

andriy.gozhyk@ 

gmail.com 

Розробка та реалізація 

НРК, внутрішня та 

зовнішня система 

забезпечення якості в КНУ 

ім. Тараса Шевченка та в 

Україні, аналітичний метод 

освітніх програм. 

Анатолій Гармаш,  

Департамент розвитку 

трудового потенціалу та 

корпоративної соціальної 

відповідальності Федерації 

роботодавців України (ФРУ) 

garmash@fru.org.ua 

Впровадження системи 

незалежної соціально-

професійної акредитації у 

ЗВО, організація участі 

зацікавлених сторін:  

роботодавців, студентів, 

освітнього співтовариства 

та держави при розробці, 

перегляді та акредитації 

освітніх програм у ФРУ. 

Ольга Ямкова,  

Науково-дослідна частина КНУ 

ім. Тараса Шевченка  

olgayamkova@ 

gmail.com 

Моніторинг якості освітніх 

програм, узгодження 

освітніх програм на основі 

стандартів ЄС та України в 

КНУ 

ім. Тараса Шевченка. 

2
 

Х
Н

У
 

Світлана Григорук,  

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри прикладної 

математики і соціальної 

інформатики 

grygoruk.svitlana@ 

gmail.com 

Розробка освітніх програм. 

Процедури внутрішньої 

системи забезпечення 

якості. 

Розробка опитувальників 

для студентів 

Сергій Матюх, 

к.е.н, проректор з науково-
matuh@meta.ua Процедури внутрішньої 

системи забезпечення 

http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-base.html?task=getfile&tmpl=component&id=a6374b53-128a-e511-bce5-001a4be6d04a&kind=1
http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-base.html?task=getfile&tmpl=component&id=a6374b53-128a-e511-bce5-001a4be6d04a&kind=1
mailto:zas@unicyb.kiev
mailto:garmash@fru.org.ua
mailto:matuh@meta.ua
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№ ЗВО Перелік ключових контактів Електронні адреси Сфера діяльності 

педагогічної роботи якості 

Олег Савенко,  

к.т.н, декан факультету 

програмування та комп’ютерних 

і телекомунікаційних систем 

savenko_oleg_st@uk 

r.net 

Встановлення співпраці з 

зацікавленими сторонами. 

Розвиток інформаційних 

технологій для підтримки 

навчального центру, 

орієнтованого на навчання 

Павло Григорук,  

доктор економічних наук, зав. 

кафедри автоматизованих 

систем і моделювання в 

економіці 

violete@ukr.net 

Розробка освітніх програм 

Процедури внутрішньої 

системи забезпечення 

якості 

Лариса Любохинець,  

к.е.н ., завідувач навчально-

методичного відділу ХНУ 

lubohinets@ukr.net 

Моніторинг освітніх 

програм.  

Внутрішні процедури 

забезпечення якості 

3
 

С
у
м

Д
У

 

Володимир Юскаєв, 

к.т.н., начальник організаційно-

методичного управління 

v.yuskaiev@gmail. 

com 

Розробка системи 

забезпечення якості 

освітньої діяльності і вищої 

освіти. Контроль процесів 

розробки, моніторингу та 

огляду освітніх програм. 

Акредитація освітніх 

програм. 

Костянтин Кириченко,  

начальник відділу міжнародних 

зв’язків  

info@dir.sumdu. 

edu.ua 

Інтернаціоналізація 

освітніх програм та 

навчальних планів. 

Організація ступеневої та 

кредитної мобільності. 

Ірина Скляр, 

к.е.н., начальник навчально-

методичного відділу змісту 

освіти СумДУ 

i.skliar@finance. 

sumdu.edu.ua 

Процедури розробки 

документації, що 

забезпечують процеси 

проектування, 

затвердження, моніторингу 

та перегляду освітніх 

програм. Забезпечення 

прозорості інформації 

щодо освітніх програм. 

Олена Криклій, 

 к.е.н., заступник начальника 

навчально-методичного відділу 

o.kryklii@uabs. 

sumdu.edu.ua 

Ольга Люта, к.е.н., керівник 

бюро із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості 

вищої освіти 

o.liuta@uabs. 

sumdu.edu.ua 

Розробка системи 

забезпечення якості 

освітньої діяльності і якості 

вищої освіти в СумДУ. 

Моніторинг якості 

освітньої діяльності та 

вищої освіти. Проведення 

студентських опитувань. 

mailto:violete@ukr.net
mailto:lubohinets@ukr.net
mailto:info@dir.sumdu
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ЧАСТИНА 2 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ ALIGN 

 

2.1 Вступ  

Перелік університетів та інших партнерів з України 

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ ім. Тараса Шевченка); 

• Хмельницький національний університет (ХНУ); 

• Сумський державний університет (СумДУ); 

• Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС); 

• Спілка промисловців та підприємців Хмельницької області (СПП); 

• Міністерство освіти та науки (МОН). 

 

Перелік освітніх програм, задіяних у реалізації проекту: 

ЗВО Пілотні освітні програми Освітній ступінь 

КНУ  

ім. Тараса 

Шевченка 

Соціальна інформатика» (Бізнес-інформатика) Магістр 

Метод емпіричних соціологічних досліджень Магістр 

ХНУ 
Економічна кібернетика Магістр 

Прикладна математика Бакалавр 

СумДУ 
Менеджмент організацій та адміністрування Магістр 

Комп’ютерна механіка Магістр 

 

2.2 Експертна оцінка 

В рамках відповідного комплексу робіт над проектом відповідно до європейських стандартних 

процедур розроблений та впроваджений оперативний план для всіх видів діяльності, 

пов’язаних із зовнішньою оцінкою освітніх програм. 

 

Перелік цілей та процесів 

Процеси Цілі та їх стислий опис Дати проведення 

1. Документальне 

оформлення  

(відбір освітніх 

програм, їх 

перевірка на 

відповідність 

європейським та 

національним 

рамкам 

кваліфікацій). 

Для забезпечення того, щоб панелі експертів 

мали документацію, необхідну їм для 

проведення огляду, кожен ЗВО повинен був 

надати наступний набір з чотирьох документів:  

Програмні Дескриптори 

Документ про самооцінку 

Інформація щодо забезпечення якості 

Національна рамка кваліфікацій 

Більш детальний опис надається у розділі 2.6 

цього документа 

15.02-30.04.2016 

2. Аналіз 

документації 

(передбачає 

формування 

експертних груп з 

експертів з ЄС та 

Експертна група повинна провести аналіз двох 

освітніх програм та відповідних (наприклад, 

затвердження та перегляд) принципів 

забезпечення якості та процесів в кожному ЗВО. 

Експерти проводили свою роботу професійно, 

відповідно до європейських конвенцій для 

01.05-01.06.2016 
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Процеси Цілі та їх стислий опис Дати проведення 

місцевих експертів 

для оцінювання 

забезпечення 

узгодження).  

експертних оцінок освітніх програм. Кожну 

експертну групу очолював експерт з ЄС, який 

відповідав за роботу експертної групи та 

підготовку звіту ЗВО після перегляду 

документів та візитів експертів. 

3. Візити 

експертів  

(експертна група 

мала провести свої 

зустрічі під час 

візитів до ЗВО 

протягом одного-

двох днів) 

Протягом візитів, експертні групи обговорення 

та письмові звіти) про характер та ступінь, в 

якій: (а) дві обрані освітні програми були 

узгоджені з Європейськими (ЄПВО) 

стандартами та НРК; (б) наскільки процес 

забезпечення якості ЗВО узгоджений з 

Європейськими та національними вимогами та 

очікуваннями; та (в) будь-які рекомендації, що 

сприятимуть подальшому узгодженню освітніх 

програм та процесу забезпечення якості ЗВО з 

європейськими та національними стандартами. 

Було виділено сформулювали поради для ЗВО 

(через час на: (а) закриті засідання експертних 

груп; (б) зустрічі з лідерами кожної з двох 

освітніх програм, завідувачами кафедр 

керівниками інститутів / факультетів); (в) 

зустрічі зі всіма іншими учасниками групи по 

роботі з програмою; (г) зустріч зі студентами чи 

недавніми випускниками двох академічних 

програм;; (д) зустріч з провідними 

співробітниками, що відповідають за 

забезпечення та вдосконалення якості на 

інституційному рівні та / або рівні 

факультетів/інститутів. 

СумДУ 

05-07.06.16 

ХНУ 

08-

10.06.16 

КНУ ім. 

Тараса 

Шевченка 

12-

15.06.16 

4. Звіт  

(доповідь 

експертної групи 

для кожного ЗВО 

(Звіт ЗВО) щодо 

процедур двох 

освітніх програм 

та забезпечення 

якості, що має 

містити 

зауваження та 

рекомендації). 

Для кожної пілотної освітньої програми 

експертна група розробила звіт з зауваженнями 

та рекомендаціями щодо покращення. Крім 

того, для кожної країни були передбачені три 

«Звіти про ЗВО» з метою створення більш 

широкого підсумкового «національного 

огляду», що міг би використовуватися для 

надання допомоги іншим ЗВО, установам та 

стейкхолдерам в країні, щоб побачити, що було 

досягнуто і що може бути зроблено для 

продовження вдосконалення розробки, 

реалізації та забезпечення якості освітніх 

програм. 

01.07-31.08.16 

5. Комплекс 

заходів 

Після того, як дві освітні програми та процеси 

забезпечення якості були перевірені у ЗВО, а 

ЗВО отримали свій письмовий звіт (Звіт ЗВО), 

ЗВО зможуть «точно налаштовувати» свої 

освітні програми та процеси забезпечення 

якості та спланувати оптимальні способи 

підтримки ширшої реалізації вирівнювання в 

межах університету. 

СумДУ 

01.09-

01.10.2016 

З подальшим 

корегуванням 

(Додаток 4) 

ХНУ 

19.09.2016 

КНУ ім. 

Тараса 

Шевченка 

27.04.2017 
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Структура експертних комісій. 

 Комісії освітніх програм в українських ЗВО: 

 

ЗВО ОП Учасники 

К
Н

У
 

ім
. 

Т
ар

ас
а 

Ш
ев

ч
ен

к
а 

Соціальна 

інформатика» 

(Бізнес-

інформатика) 

 Анатолій Анісімов, декан факультету комп’ютерних наук 

та кібернетики. 

 Олена Кашпур, доцент, заступник декана факультету 

кмп’ютерних наук та кібернетики. 

 Людмила Омельчук, доцент, заступник декана факультету 

теорії та технології програмування. 

 Володимир Заславський, голова робочої групи проекту 

ALIGN у КНУ ім. Тараса Шевченка, професор кафедри 

математичної інформатики. 

 Ірина Розора, доцент факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики. 

 Студенти факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики: Максим Дмітров – аспірант, Володимир 

Матвійченко – аспірант, Владислав Коломійченко – магістрант 

другого курсу, Наталія Тарасова – магістр. 

 Максим Почебут, керівник освітніх програм в EPAM 

Systems, стейкхолдер. 

Метод 

емпіричних 

соціологічних 

досліджень 

 Андрій Горбачик, декан факультету соціології. 

 Тетяна Кузьменко, доцент, заступник декана факультету 

соціології з навчальної та виховної роботи. 

 Алла Марченко, доцент, член Групи по роботі з програмою. 

 Студенти факультету соціології: Анастасія Мазурок – 

студентка аспірантури, випускниця факультету соціології, 

закінчила магістратуру в 2014 році. 

 Тетяна Нікітіна, кандидат наук, стейкхолдер. 

Х
Н

У
 

Економічна 

кібернетика 

 Микола Скиба, ректор університету – голова. 

 Ганна Красильнікова, завідувач начально-методичного 

відділу – проректор. 

 Ірина Романець, заступник виконавчого директора Союзу 

промисловців і підприємців Хмельницької області, голова 

Асоціації роботодавців Хмельницької області, стейкхолдер. 

 Ганна Більовська, випускниця. 

 Анастасія Петриченко, студентка. 

 Валентина Лук’янова, завідувач кафедри економіки 

підприємства і підприємництва. 

Прикладна 

математика 

 Микола Скиба, ректор університету – голова. 

 Ганна Красильнікова, завідувач начально-методичного 

відділу – проректор. 
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ЗВО ОП Учасники 

 Ірина Романець, заступник виконавчого директора Союзу 

промисловців і підприємців Хмельницької області, голова 

Асоціації роботодавців Хмельницької області, стейкхолдер. 

 Роман Русич, випускник. 

 Заграб Аветисян, студент. 

 Тетяна Говорущенко, доцент кафедри системного 

програмування.  

С
у

м
Д

У
 

Менеджмент 

організацій та 

адміністрування 

 Олександр Теліженко, завідувач кафедри управління. 

 Вадим Лук’янихін, доцент кафедри управління, начальник 

відділу практики та інтеграційних зв’язків із замовниками 

кадрів.  

 Ольга Древаль, заступник завідувача кафедри управління. 

 Олена Павленко, доцент кафедри управління. 

 Костянтин Кириченко, асистент кафедри управління. 

 Анастасія Нєшева, студентка магістратури. 

 Марина Шкурат, випускниця магістерської програми 

«Менеджмент організацій та адміністрування» у 2015 році. 

 Андрій Антоненко, начальник відділу організаційно-

кадрової роботи Сумської міської ради, стейкхолдер. 

Комп’ютерна 

механіка 

 Андрій Загорулько, доцент кафедри загальної механіки та 

динаміки машин. 

 Сергій Гудков, старший викладач, заступник завідувача 

кафедри загальної механіки та динаміки машин. 

 Євген Савченко, доцент кафедри загальної механіки та 

динаміки машин. 

 Іван Масалитин, студент першого року навчання 

магістерського курсу комп’ютерної механіки. 

 Альона Хализева, студентка другого року навчання 

спеціальності «Динаміка та міцність». 

 Олександр Максименко, начальник розрахунково-

експериментального бюро публічного акціонерного 

товариства Сумський завод насосного та енергетичного 

машинобудування «НАСОСЕНЕРГОМАШ», стейкхолдер. 
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 Експертна група (одна для кожного ЗВО) включає трьох експертів ЄС, двох місцевих 

експертів, одного студента та одного роботодавця. 

ЗВО Функція Учасники 

К
Н

У
 і

м
. 
Т

ар
ас

а 
Ш

ев
ч

ен
к
а 

Експерти ЄС 

 Пол Хайленд (голова), професор, начальник відділу 

європейської та післядипломної освіти, Університет Бат Спа, 

м. Бат, Великобританія. 

 Девід Квін, викладач факультету кінематографії, мистецтв та 

творчих технологій, Інститут мистецтв, дизайну та технологій, 

м. Дублін, Ірландія. 

 Стефані Локбаум, менеджер проекту, Мережа агентств гарантії 

якості у вищій освіті країн Центральної та Східної Європи 

(CEENQA), Дюссельдорф, Німеччина. 

Місцеві 

експерти 

 Андрій Гожик, кандидат наук, доцент, директор науково-

методичного центру організації навчального процесу КНУ ім. 

Тараса Шевченка. 

 Олександр Черняк, професор, завідувач кафедри економічної 

кібернетики факультету економіки КНУ  

ім. Тараса Шевченка. 

Студент  Максим Щедролосев, голова студентського парламенту 

фізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Роботодавець  Анатолій Гармаш, Федерація роботодавців України. Відділ 

розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної 

відповідальності. 

Х
Н

У
 

Експерти ЄС 

 Пол Хайленд (голова), професор, начальник відділу 

європейської та післядипломної освіти, Університет Бат Спа, м.Бат, 

Великобританія. 

 Девід Квін, викладач факультету кінематографії, мистецтв та 

творчих технологій, Інститут мистецтв, дизайну та технологій, 

м.Дублін, Ірландія. 

 Стефані Локбаум, менеджер проекту, Мережа агентств гарантії 

якості у вищій освіті країн Центральної та Східної Європи 

(CEENQA), Дюссельдорф, Німеччина. 

Місцеві 

експерти 
 Лариса Любохинець, завідувач навчально-методичного відділу. 

 Микола Йохна, проректор з міжнародних зв’язків. 

Студент  Карина Хуркова, студентка, керівник студентської ради 

факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних 

систем. 

Роботодавець  Іван Дунець, голова Союзу промисловців та підприємців 

Хмельницької області, голова Асоціації роботодавців 

Хмельницької області. 
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ЗВО Функція Учасники 

С
у

м
Д

У
 

Експерти ЄС 

 Пол Хайленд (голова), професор, начальник відділу 

європейської та післядипломної освіти, Університет Бат Спа, м.Бат, 

Великобританія. 

 Девід Квін, викладач факультету кінематографії, мистецтв та 

творчих технологій, Інститут мистецтв, дизайну та технологій, 

м.Дублін, Ірландія. 

 Стефані Локбаум, менеджер проекту, Мережа агентств гарантії 

якості у вищій освіті країн Центральної та Східної Європи 

(CEENQA), Дюссельдорф, Німеччина. 

Місцеві 

експерти 

 Ірина Скляр, начальник навчально-методичного відділу змісту 

освіти. 

 Юлія Шкодкіна, Заступник директора навчально-методичної 

роботи Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та 

менеджменту імені Олега Балацького. 

Студент 
 Дар’я Колесніченко, студентський ректор, студентка 

Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та 

менеджменту імені Олега Балацького. 

Роботодавець 
 Михаїл Дрозденко, представник роботодавця,  

Інститут прикладної фізики Національної академії наук. 

 

2.3 Документація для експертного оцінювання узгодження 

Кожен ЗВО надав наступний пакет з чотирьох документів (А-Г). 

А. Два «Узгоджені» програмні Дескриптори. Вони містять: 

 стислий опис освітньої програми; її історію та місце в освітніх стратегіях та структурі 

університету, характеристики її студентів, кадрів, ресурсів, тощо; 

 формулювання цілей / задач освітньої програми: пояснення її академічного / освітнього 

обґрунтування, значення для студентів з точки зору їх потреб, прагнень та можливостей 

працевлаштування / кар’єри; 

 структурно-логічна схема освітньої програми; включаючи перелік модулів на кожному 

рівні, що є обов’язковими чи необов’язковими (вибірковими); форма навчання (наприклад, 

денна / заочна, он-лайн), послідовність, значення ЄКТС, тощо; 

 матриця, що формалізує узгодження результатів навчання модуля з цілями освітньої 

програми; 

 дескриптори модулів. Вони містять інформацію про рівень кожного модуля, результати 

навчання, технології навчання та викладання, обсяги аудиторних годин, завдання з 

оцінювання студентів і їх зв’язок з результатами модуля, обсяги кредитів ЄКТС; 

 процедури контролю якості на рівні освітньої програми: основні процеси моніторингу 

(протягом курсу: наприклад, консультування студентів), оцінювання (після проходження 

курсу: наприклад, опитування по завершенню модуля), та покращення (залежно від даних, 

отриманих за допомогою моніторингу та оцінювання, та висновків Групи по роботі з 
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програмою: наприклад, на основі результатів успішності студентів, даних про зайнятість або 

рекомендаціях професійних асоціацій та спілок) з метою внесення змін, що підвищать якість 

можливостей, досвіду та результатів навчання студентів у майбутньому. 

Б. Документ з самооцінки(SED). 

Документ про самооцінку – це центральний елемент процесу експертного оцінювання, що має 

забезпечити доказову оцінку двох освітніх програм, що розглядаються. Він містить: 

1. Національний, інституційний, професіональний контекст: 

 Національний контекст. Звіт про те, як ОП відповідають основним вимогам НРК. Основна 

увага приділялася тим елементам НРК, що не відповідають європейським стандартам або 

створюють певні труднощі для освітніх програм; 

 Інституційний контекст. Звіт про будь-які додаткові освітні вимоги, що університет висуває 

для затвердження / перевірки / повторного затвердження своїх програм. (Наприклад, якщо 

університетські норми передбачають, що всі студенти повинні скласти модуль іноземною 

мовою або скласти екзамени, це слід зазначити); 

 Професійний контекст. Освітні програми можуть реалізуватись у сферах / галузях, що 

регулюються національними професійними або регуляційними органами (наприклад, для 

професійної акредитації у сфері медицини, інженерії, бухгалтерських ступенів). В такому 

випадку необхідно узагальнити вимоги цієї організації та те, як ці вимоги виконуються у 

відповідній освітній програмі. 

2. Розробка освітніх програм. Інформація про те, як дві освітні програми були розроблені в 

межах ЗВО. Повинна надаватись наступна інформація: 

 як / чому були обрані дві освітні програми; 

 список основних членів групи по роботі з програмою, які були залучені, їх ролі в 

університеті та у процесі узгодження;  

 короткий звіт про те, як група по роботі з програмою виконала свою роботу, та ключові 

етапи розвитку під час узгодження освітніх програм; 

 характеристика основних проблем, виявлених у процесі розробки освітніх програм, і як 

вони (якщо це можливо) були розв’язані; 

 звіт про характер та наслідки будь-яких фактичних змін, здійснених в процесі реалізації 

однієї або обох програм у світлі проекту ALIGN; 

  звіт про будь-які реальні зміни та природу, внесені до процесів затвердження та перегляду 

освітніх програм та курсів, інших процесів забезпечення якості ЗВО в контексті реалізації 

проекту ALIGN; 

 коротка інформація про будь-які дії, здійснені групою по роботі з програмою для сприяння 

ширшому впровадженню узгодження в університеті. 

3. Інформація про студентів, що навчаються за програмою, має містити: 

 кількісні показники двох освітніх програм: наприклад, кількість поточних студентів, 

демографічні дані (етнічна та гендерна приналежність, інвалідність, вік), прохідний бал, 

зарахування, вибір курсу / навчального процесу, показники прогресу, мобільність, академічна 

успішність, працевлаштування, іноземні студенти; 

 якісні дані у формі коротких звітів, що допоможуть членам експертної групи зрозуміти, як 

було переглянуто / узгоджено дві освітні програми, щоб забезпечити можливості, досвід та 

результати навчання, що враховують природу та різноманітність потреб та прагнень 

майбутніх студентів. 
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4. Докази узгодження освітніх програм. 

У цьому розділі наводяться докази за кожним з «десяти показників (індикаторів)» про те, як 

дві освітні програми відповідають «очікуванням» для узгодження програми. 

5. Докази узгодження процесів забезпечення якості. 

У цьому розділі наводяться докази за кожним з «десяти показників (індикаторів)» про те, як 

ЗВО відповідає «очікуванням» для узгодження процесів забезпечення якості. 

6. Поради щодо впровадження узгодження університетами (необов’язкові). 

Ключова задача проекту ALIGN – розвивати знання та досвід, необхідні для реалізації 

узгодження освітніх програм та процесів забезпечення якості в кожному з університетів-

партнерів. Це допомагає членам експертної групи дізнатися, які найбільш практичні та 

конструктивні кроки, на думку групи по роботі з програмою, можуть бути зроблені для 

просування загального прогресу вирівнювання в їх університеті. Будь-які рекомендації, 

включені в цей розділ, не стануть частиною оцінювання узгодження двох освітніх програм 

університету експертною групою. 

В. Інформація щодо забезпечення якості. 

Всі університети-партнери мають документацію стосовно принципів та процедур 

забезпечення якості, що застосовуються для схвалення та періодичного перегляду освітніх 

програм. Ці документи можуть бути на різних етапах розробки у вигляді набору керівних 

принципів або нормативних актів, або бути частиною усталеної системи якості в університеті. 

Г. Національна кваліфікаційна рамка. 

Це має бути офіційний документ рідною мовою з перекладом на англійську тих розділів, які 

мають відношення до роботи експертної групи. 

 

2.4 Вимірювання узгодження 

Для вимірювання узгодження освітніх програм використані наступні індикатори («показники 

позитивної практики»). 

1. ОП належним чином названі, призводять до отримання кваліфікаційних рівнів на 

належному рівні, відповідно до європейських та національних РК для кваліфікацій вищої 

освіти та Дублінських Дескрипторів; 

2. ОП відповідають професійним / галузевим стандартам / вимогам, де це доцільно; 

3. цілі ОП є доцільними для набору студентів та можуть бути реалізовані через досягнення 

студентами модульних та програмних результатів навчання; 

4. всі результати навчання на рівні модуля знаходяться на відповідному рівні та оцінюються 

шляхом чесних, справедливих та надійних завдань / тестів; 

5. протягом всього освітнього процесу студенти можуть здійснювати моніторинг академічної 

успішності та прогресу, а також отримувати поради щодо того, як вони можуть вдосконалити 

та покращити свою роботу; 

6. технології навчання та викладання, що застосовуються в рамках модулів, призначені для 

того, щоб дозволити студентам розвивати знання, навички, здібності та професійні 

компетенції, що дадуть їм змогу досягти модульних результатів навчання; 

7. структура програми забезпечує послідовність навчання та передбачає відповідні 

можливості для студентського вибору; 

8. обсяги кредитів за модулем (національні кредити та кредити ЄКТС) належним чином 

узгоджені з визначеним за ним робочим навчальним навантаженням студентів; 
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9. студенти отримують чітку та актуальну інформацію про можливості навчання та 

підтримки; 

10. розробка, впровадження та моніторинг освітніх програм «студентоцентровані», студенти 

як партнери колективно та індивідуально беруть участь в процесах розробки, забезпечення  та 

підвищення їх освітнього досвіду (наприклад, через ефективне представлення студентської 

думки, обговорення можливості покращення курсу, залучення до процесу забезпечення якості, 

та перевірка та оцінка студентського досвіду). 

Для вимірювання узгодження процесів забезпечення якості використані наступні індикатори 

(«показники позитивної практики»). 

1. існують чіткі критерії, за якими освітні програми оцінюються у процесах затвердження, 

моніторингу та перегляду; 

2. чітко сформульовані ролі та обов’язки щодо розробки, затвердження, моніторингу та 

перегляду освітньої програми; 

3. студенти беруть участь у розробці освітньої програми та в процесах її затвердження, 

моніторингу та перегляду програми; 

4. існує ефективна політика, що гарантує, що академічні стандарти для зарахування кредитів 

та присвоєння освітніх ступенів виконуються на належному рівні, і що студенти оцінюються 

відповідно до цих стандартів; 

5. наявні чіткі та ефективні політики та процеси для визнання результатів попереднього 

навчання та підтримки студентської мобільності між курсами та закладами; 

6. знання професійних норм / вимог та зовнішнього досвіду (наприклад, від експертів  

відповідної галузі, роботодавців та професійних асоціацій) використовуються для розробки, 

затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм; 

7. наявні відповідні механізми щодо підготовки та підтримки академічного та 

адміністративного персоналу, який бере участь у розробці, затвердженні, моніторингу та 

перегляді освітніх програм; 

8. існують чіткі процеси та стратегія для забезпечення цілісності оцінювання студента 

(наприклад, коментар до виставлення оцінки, регулювання процесів, вимоги екзаменаційної 

комісії), а їх ефективність регулярно переглядається; 

9. процеси та процеси розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм 

регулярно переглядаються з метою забезпечення ефективності та постійного вдосконалення 

поточної практики; 

10. існує ефективна політика, спрямована на забезпечення того, щоб академічний та 

адміністративний персонал, призначені для навчання та підтримки навчання студентів за 

освітньою програмою, були достатньо кваліфіковані, а реалізація освітньої програми 

забезпечена необхідними навчальними ресурсами. 

 

2.5 Результати експертного оцінювання  

За результатами ретельного експертного оцінювання шести освітніх програм у трьох обраних 

українських університетах, виявлено ряд гідних схвалення елементів узгодження, що були 

досягнуті. Вони можуть бути використані для підтримки ще більшого узгодження у вибраних 

університетах, та допоможуть іншим ЗВО працювати над узгодженням їх освітніх програм. 

Проект ALIGN відзначає: 

КНУ ім. Тараса Шевченка: 
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 звіт із самооцінки КНУ ім. Тараса Шевченка містить гарний приклад модульного 

дескриптора (курс «Прийняття рішень у фінансовій математиці»), що може (з деякими 

незначними змінами) використовуватися групою по роботі з програмою як зразковий приклад. 

Під час обговорення з членами експертної групи погоджено, що було забагато (17) результатів 

навчання для модуля обсягом три кредити ЄКТС, але основні принципи модульної розробки 

були обґрунтованими, і члени експертної групи були задоволені побаченим: модуль 

розроблений та описаний у спосіб, що відповідає європейським вимогам (додаток 2); 

 студенти КНУ ім. Тараса Шевченка забезпечені чіткою актуальною інформацією про 

можливості навчання та доступну для них підтримку: 1) у студентів є доступ до потрібної їм 

інформації (наприклад, через сайт університету, систему електронного кабінету, зустрічі з 

викладачами); також було відзначено, що існує особлива підтримка міжнародного стажування 

на факультетах; 3) інформація щодо освітньої програми для абітурієнтів, міжнародних 

партнерів та зовнішніх стейкхолдерів надана чітко, точно та повно; 

 спосіб, обраний університетом, щоб показати можливі зв’язки між цілями програми 

(результати навчання), запропонованими стратегіями навчання та можливими стратегіями 

оцінювання і цими відносинами («конструктивне узгодження») – є основним у підході 

результатів навчання до розробки модуля, його реалізації та оцінювання (як того вимагає 

Європейська кваліфікаційна рамка) (додаток 3). 

ХНУ: 

 протягом усього періоду навчання студенти ХНУ мають можливість слідкувати за своєю 

академічною успішністю та прогресом, використовуючи систему Moodle. Крім того, студенти 

отримують коментарі щодо іспитів та інформацію про те, як можливо покращити свої 

результати; 

 електронна система як навчальний ресурс для демонстрації передових практик та інновацій 

заслуговує на схвалення. Для зареєстрованих студентів надається можливість для отримання 

інформації про освітні програми, модулі, критерії оцінювання та результати іспитів. 

СумДУ: 

 чітка впевненість університету (як і в застосуванні опитувань студентів) у необхідності 

залучати студентів та випускників як ключових партнерів до розробки освітніх програм та 

діяльності з забезпечення якості та заходів з підвищення якості освітньої діяльності; 

 розробка п’ятирічної схеми перевірки та розвитку персоналу, з акцентуванням уваги на 

педагогічних інноваціях та обміні передовим досвідом. 

 створення експертних рад роботодавців на рівні освітніх програм або спеціальності, що 

сприяє більш ефективній взаємодії з цими стейкхолдерами, спрямованій на поліпшення якості 

освітніх програм. 

В усіх університетах: 

 конструктивний та дружній характер взаємовідносин «студент – викладач» в освітніх 

програмах, що були розглянуті; 

 якість взаємодії ЗВО із зовнішніми зацікавленими сторонами, насамперед, роботодавцями. 
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Індикатор Результати оцінювання 

Блок Індикатор Кількісна оцінка Якісна оцінка 

К
Н

У
 і

м
. 
Т

ар
ас

а
 Ш

ев
ч

ен
к
а
 

М
аг

іс
те

р
сь

к
а 

п
р

о
гр

ам
а 

«
С

о
ц

іа
л

ь
н

а
 і

н
ф

о
р

м
ат

и
к
а»

 

Б
л

о
к
 1

 

Індикатор 1 частково досягнуті  

Індикатор 2 в основному досягнуті Хоча зараз не існує ніяких національно затверджених професійних стандартів, члени експертної групи 

були задоволені побачити зі звіту з самооцінки та після обговорень на декількох зустрічах протягом 

візиту, що налагоджені ефективні зв’язки з галузевими, професійними асоціаціями та з ринком праці 

для програми, і вони добре працюють для студентів. 

Індикатор 3 частково досягнуті 1. Ступінь успішності студентів, з точки зору досягнутих стандартів, та темпи отримання 

кваліфікаційних рівнів виглядають високими,  зайнятість серед випускників також є високою. 

2. Програма знаходиться на перехідному етапі, вона мала була бути суттєво переглянута до набору 

студентів у вересні 2016 року. Перероблені цілі програми є чіткими та доречними для студентів 

магістерської програми. Цілі справедливо містять загальні та прикладні навички та компетенції, а також 

предметні знання та навички. Вони також чітко вказують на важливість колективної та творчої роботи 

(інновації), що заслуговує схвальної оцінки.  

3. Спосіб, обраний університетом, щоб показати можливі зв’язки між цілями програми (результати 

навчання), запропонованими стратегіями навчання та можливими стратегіями оцінювання і цими 

відносинами («конструктивне узгодження») – є основним у підході результатів навчання до розробки 

модуля, його реалізації та оцінювання (як того вимагає Європейська кваліфікаційна рамка) 

Індикатор 4 не досягнуті Гарний приклад модульного дескриптора («Прийняття рішень у фінансовій математиці»), що може (з 

деякими змінами) бути використаний в якості прикладу іншими групами по роботі з програмою 

Індикатор 5 в основному досягнуті Загалом, студенти були задоволені тим, що знали, що вони мали зробити для оцінювання, могли 

слідкувати за прогресом, і більшість викладачів майже завжди була готова їм допомогти. 

Індикатор 6 в основному досягнуті З обговорень з персоналом та студентами експертній групі стало зрозуміло, що студентам 

запропоновано багатий і різноманітний спектр навчальних заходів та досвіду (від різноманітних занять 

з викладачами до групових робіт, практичних занять, докладів, семінарів та навчальних матеріалів, і, 

навіть, можливостей працювати зі спеціалістами та зовнішніми партнерами над міжнародними 

проектами). Студенти, без сумніву, високо оцінюють різноманітність запропонованих видів діяльності, 

і здається, такий досвід та заходи можуть бути адаптовані для задоволення індивідуальних потреб та 

інтересів студентів: це є цілком доречно на магістерському рівні. 

Індикатор 7 частково досягнуті Програма має складну структуру. 

Індикатор 8 в основному досягнуті Всім модулям програми присвоєні кредити ЄКТС, в цілому програма складає 120 кредитів ЄКТС для 

отримання ступеня магістра. 

Індикатор 9 повністю досягнуті Студенти мають доступ до інформації, що їм потрібна (наприклад, через сайт університету, систему 
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електронного кабінету та спілкування з викладачами). Також було відзначено, що існує особлива 

підтримка міжнародного стажування на факультетах. Інформація щодо освітньої програми для 

майбутніх студентів, міжнародних партнерів та зовнішніх зацікавлених сторін надана зрозуміло та 

точно. 

Індикатор 10 частково досягнуті 1. Якість відносин між викладачами та студентами, долученими до програми: вони є професійними, 

дружніми та конструктивними. Студенти вдячні за те, що викладачі виконували не лише свої навчальні 

завдання, але і намагалися надати допомогу та підтримати кожного окремого студента під час та після 

навчання. Студенти мають можливість готувати презентації, самостійно проводити заняття, 

пропонувати ідеї щодо діяльності та вдосконалення, також вони залучені до  різних видів групової 

роботи. Неформально, думка та досвід студентів враховуються під час моніторингу та оцінки модуля, 

а також існують формальні системи (наприклад, студентський парламент), через які можуть 

висловлюватися погляди та поради студентів, а також відгуки про те, як ці поради були застосовані. 

Студенти вважають, що з ними радяться, і їх чують.  
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Індикатор 1 частково досягнуті  

Індикатор 2 частково досягнуті Протягом візиту експертів з’ясувалося, що існують робочі стосунки з промисловістю / роботодавцями, 

а практична підготовка студентів була реальною та високо оціненим студентами. 

Індикатор 3 частково досягнуті 1. Ступінь успішності студентів, з точки зору досягнутих стандартів, та темпи отримання 

кваліфікаційних рівнів виглядають високими,  зайнятість серед випускників також є високою. 

2. Цілі програми є чіткими та доречними для студентів магістерської програми. Цілі справедливо 

містять загальні та прикладні навички та компетенції, а також предметні знання та навички. Вони також 

чітко вказують на важливість колективної та творчої роботи (інновації), і це є похвально.  

3. Спосіб, обраний університетом, щоб показати можливі зв’язки між цілями програми (результати 

навчання), запропонованими стратегіями навчання та можливими стратегіями оцінювання і цими 

відносинами («конструктивне узгодження») – є основним у підході результатів навчання до розробки 

модуля, його реалізації та оцінювання (як того вимагає Європейська кваліфікаційна рамка). 

Індикатор 4 не досягнуті  

Індикатор 5 в основному досягнуті  

Індикатор 6 частково досягнуті З обговорень з персоналом та студентами експертній групі стало зрозуміло, що студентам 

запропоновано багатий і різноманітний спектр навчальних заходів та досвіду (від різноманітних занять 

з викладачами до групових робіт, практичних занять, докладів, семінарів та навчальних матеріалів, і, 

навіть, можливостей працювати зі спеціалістами та зовнішніми партнерами над міжнародними 

проектами). Студенти, без сумніву, високо оцінюють різноманітність запропонованих видів діяльності, 

і здається, такий досвід та заходи можуть бути адаптовані для задоволення індивідуальних потреб та 

інтересів студентів: це є цілком доречно на магістерському рівні. 

Індикатор 7 частково досягнуті  
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Індикатор 8 в основному досягнуті Всім модулям програми присвоєні кредити ЄКТС, в цілому програма складає 120 кредитів ЄКТС для 

отримання ступеня магістра. Кредити ЄКТС формально пов’язані з робочим навантаженням студентів, 

хоча слід зазначити, що час навчання (аудиторна робота) для більшості модулів значно вище, ніж для 

аналогічних програм у деяких країнах ЄС. 

Індикатор 9 повністю досягнуті Студенти мають доступ до інформації, що їм потрібна (наприклад, через сайт університету, систему 

електронного кабінету та спілкування з викладачами). Також було відзначено, що існує особлива 

підтримка міжнародного стажування на факультетах. Інформація щодо освітньої програми для 

майбутніх студентів, міжнародних партнерів та зовнішніх зацікавлених сторін надана зрозуміло та 

точно. 

Індикатор 10 частково досягнуті «Студентське опитування» було розроблено на факультеті соціології. Це складне та разюче опитування 

думки та досвіду студентів, що може призвести до висновків, які мають бути використані не лише для 

забезпечення освітніх та професійних стандартів, але також для визначення ключових питань і сфер для 

вдосконалення. Експерти були вражені цією роботою і  наполегливо рекомендують продовження її 

розробки та стратегічного використання в університеті.  
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Індикатор 1 частково досягнуті КНУ ім. Тараса Шевченка має правила та систему забезпечення якості для затвердження, моніторингу, 

модифікації та перегляду програм. Експерти рекомендують, щоб основні повноваження та критерії, 

етапи, процеси, рішення та обов’язки різних осіб та груп (і їх членів) для забезпечення якості програм 

повинні бути представлені у стислих діаграмах. 

Індикатор 2 частково досягнуті Є цілий ряд груп, які мають особливу роль та функції для програми, і члени експертної групи високо 

цінять ті зміни, що відбуваються. Ці зміни включають офіційні процеси для інформування та 

консультування студентів, особливо щодо змін та вдосконалення програми. Рекомендується, щоб збір 

та аналіз корисних даних щодо можливостей навчання студентів, досвіду, результатів, потреб та ідей 

для вдосконалення, повинні стати життєво важливою частиною процесу, поряд з представленням 

студентів у групах по роботі з програмою та комісіях. 

Індикатор 3 частково досягнуті Члени експертної групи дізналися, що існують плани формалізації та активізації залучення студентів та 

вивчення студентської думки (наприклад, які зібрані через «студентське опитування») до  процесів 

забезпечення якості програм. Університет може встановлювати вимоги до цього на факультеті, кафедрі 

та на рівні програми. 

Індикатор 4 частково досягнуті Після зустрічей зі студентами та випускниками, члени експертної групи із задоволенням повідомляють, 

що студенти впевнені, що їх робота оцінюється справедливо, і вони можуть отримати рекомендації 

щодо вдосконалення навчання та оцінок. Процедури, що застосовуються у випадку невдач в оцінюванні 

окремих студентів, перескладання / поновлення та пом’якшувальних обставин можуть добре 

працювати (хоча члени  експертної групи не мали часу для перевірки цих процедур у конкретній 

справі). 

Індикатор 5 частково досягнуті Університет / факультети мають системи, спрямовані на заохочення та підтримку мобільності студентів 

в межах України та за її межами, і вони добре працюють, та оцінені студентами, які навчаються за цими 
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освітніми програми.  

Індикатор 6 в основному досягнуті Команди по роботі з програмою та їх підрозділи протягом багатьох років добре розвивалися та 

підтримували міцні стосунки з роботодавцями та зовнішніми професійними групами, а також 

консультувалися з ними щодо розробки модулів та освітніх програм.  

Гарне зовнішньо-індустріальне залучення / працевлаштування є головним у програмах (особливо у СІ) 

і є деякі «особливі вимоги» для такої участі на університетському рівні, чи на рівні факультетів. 

Індикатор 7 в основному досягнуті Університет має п’ятирічну оцінювальну схему (що визнає індивідуальну міжнародну або зовнішню 

діяльність та курси) для всіх викладачів, і програму навчання для нових / недосвідчених викладачів. 

Розвиток персоналу також підтримується семінарами, організованими науковою радою університету, 

близько 75% викладачів були присутні на цих семінарах.  

Наукові працівники можуть подати заявку на премію «Кращий викладач  року», що відзначає 

результати їх роботи та досягнення. Нагорода присуджується Вченою радою, склад якої включає 

представників студентства, та засновується на їх точках зору. 

Індикатор 8 частково досягнуті Існує безліч правил університету щодо оцінювання студентів та присудження освітнього ступеня. В 

межах освітніх програм також існують «робочі плани», розроблені кожним викладачем на рівні модулів 

для визначення рівня прогресу та успішності кожного студента (з питань виконаних робіт) у модулі, 

система для перевірки / моніторингу отриманих оцінок та «гаряча лінія», якою студенти можуть 

скористатися, якщо вони бажають подати скаргу або оскаржити певні оцінки, що були їм поставлені. 

Індикатор 9 частково досягнуті Наявні політика та процедури на національному, університетському та факультативному рівнях , що 

розробляються та переглядаються. На кожному факультеті є адміністративна група, яка контролює (з 

кураторами освітньої програми) забезпечення якості програми, і за те, щоб ці команди підтримували 

зв’язок з викладачами на рівні університету. 

Індикатор 10 в основному досягнуті В університеті є правила та процеси, що забезпечують обов’язкову підготовку нових викладачів та 

професійний розвиток досвідчених викладачів (наприклад, для викладання студентам магістратури). 
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Індикатор 1 в основному досягнуті Програма «Прикладна математика» описана в документах як чотирирічна бакалаврська програма, і 

відповідає 6-му рівню української НРК. 

Члени експертної панелі впевнені, що програма працює на бакалаврському рівні та має сильні 

результати для випускників (також такі результати повинні бути чіткіше роз’яснені в документах з 

самооцінки). Останнім часом, команда по роботі з програмою «Прикладна математика» працювала над 

розробкою мапи проектів для Європейської рамки кваліфікацій і Дублінських дескрипторів, також ці 

співвідношення  повинні бути пояснені в документації з самооцінки. 

На міжнародному рівні загальноприйнятими назвами кваліфікаційних рівнів освітніх програм на рівні 

«бакалавр» є назви бакалавр точних наук, бакалавр технічних наук, бакалавр гуманітарних наук та ін. 

Проте, ці характеристики не є обов’язковими в європейському контексті. Загалом, назви 

кваліфікаційних рівнів відбивають їх цілі, результати навчання та стандарти. 

Індикатор 2 в основному досягнуті Не дивлячись на те, що наразі в Україні відсутні загальноприйняті професійні стандарти, команда по 

роботі з програмою враховувала вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних професій 

та класифікатора професій ДК 003: 2010. Така класифікація потребує чіткого пояснення в документації 

з самооцінки. Протягом візиту експертів було заявлено, що в рамках проекту проведено комплексне 

опитування роботодавців. Висновки, а також обробка та реалізація опитування повинні бути чітко 

задокументовані. Тим не менш, експертна група визнає, що велика робота була проведена у взаємодії з 

промисловістю та роботодавцями, яку студенти також відмітили. 

Індикатор 3 в основному досягнуті У звіті з самооцінки описані цілі освітньої програми. Експерти групи виявили, що цілі програми не такі 

привабливі, якими вони можуть бути для студентів, та рекомендує їх спростити. Абітурієнти повинні 

бути в захваті від потенціалу та можливостей навчання за цією програмою, та від її цінності у своєму 

житті та кар’єрі після завершення навчання. 

Програмні результати навчання дуже деталізовані. Експерти рекомендують спростити їх для 

полегшення та більш привабливої презентації студентам та абітурієнтам. 

Індикатор 4 не досягнуті Модуль матриці результатів навчання поєднує знання, уміння та навички, набути яких студенти можуть 

у кожному модулі. Однак, це не відповідає модульним дескрипторам. Кожен модульний дескриптор 

повинен показувати, якими є результати навчання, як ці результати навчання оцінюються і які критерії 

оцінювання використовуються. Крім того, має бути чітке розмежування між підсумковим та поточним 

оцінюванням. Відсутні процентні показники поточних оцінок. 

Результати навчання – основний компонент європейської моделі програми чи модуля. Програмна 

документація має конкретно показувати педагогічний зв’язок між результатами навчання та 

завданнями підсумкового оцінювання. Група по роботі з програмою має показати, що робить студент 

та викладач для досягнення результатів навчання в процесі навчання. Протягом візиту члени експертної 

групи також рекомендували узгодити термінологію модульних дескрипторів з європейським 
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контекстом, в якому слід вказати, які модулі повинні бути завершені / досягнуті перед тим, як перейти 

до наступного модульного рівня. 

Індикатор 5 повністю досягнуті Протягом візиту члени експертної групи дізналися, що всі студенти можуть слідкувати за своєю 

академічною успішністю, використовуючи електронну систему Moodle. Навіть більше, студенти 

отримують коментарі щодо іспитів та інформацію про те, як покращити свої результати. Це дуже 

похвально. 

Індикатор 6 частково досягнуті Візити експертів показали, що різноманітна навчально-методична робота використовується під час 

модулів. Проте, в модульних дескрипторах відсутній чіткий опис цих заходів та тісний зв’язок з 

результатами навчання за модулем. Таким чином, члени експертної групи рекомендують чіткіше 

формувати процес навчання та викладання за модулем, демонструючи тісний зв’язок з результатами 

навчання. Для цієї освітньої програми були показані деякі можливості навчання без відриву від роботи. 

Показ професійної практики повинен бути чіткіше доведений у документації з самооцінки у 

майбутньому. 

Індикатор 7 частково досягнуті Візити експертів показали, що студенти задоволені своїми успіхами у навчанні. Щодо наявності 

студентського вибору, було зрозуміло, що студенти його не мають, і що викладачі вибирають модулі 

замість них. Новий український закон «Про вищу освіту» передбачає, що 25 % програми повинно 

складатися з дисциплін, що повинні бути обрані студентом. Таким чином, під час обговорення, 

керівники програми наголосили, що програми перебувають на перехідному етапі щодо реалізації права 

вибору студента. По суті, «реальні» можливості вибору – вибір «додаткових» дисциплін або побудова 

індивідуальних планів не були доступні в рамках програми. Експерти наполегливо рекомендують 

організувати повноцінний вибір студентами дисциплін вибіркової частини навчального плану. 

Індикатор 8 частково досягнуті В цілому, експерти виявили непогане узгодження з європейськими стандартами для цього показника. 

Було відзначено, що для багатьох модулів дуже мала кількість кредитів ЄКТС. Деякі розділяються на 

дуже маленькі секції з 3 чи 4 кредитами на модуль. Експерти рекомендують налаштовувати ці модулі 

на більші кредитні розділи / модулі, відповідно до європейських конвенцій. 

Індикатор 9 в основному досягнуті В цілому, експерти високо оцінюють електронну систему, впроваджену в університеті. Для зарахованих 

студентів є відмінна можливість отримання інформації про освітні програми, модулі, критерії 

оцінювання та результати іспитів. Експерти рекомендують створення програмних довідників 

«хендбуків», в яких чітко описані цілі програми, програмні результати та інша інформація, що також 

має бути загальнодоступною. На сайті університету дуже мало інформації наявно англійською мовою, 

і взагалі нема англомовної інформації щодо освітніх  програм. Для залучення іноземних студентів 

рекомендується також надати всю необхідну інформацію про освітню програму на веб-сайті 

університету англійською мовою. 

Індикатор 10 частково досягнуті Відносини між викладачами та студентами  якісними, і студенти відчувають, що викладачі піклуються 

про них, і доступні (навіть після закінчення навчання) для надання порад та професійних рекомендацій. 

Під час зустрічі зі студентами стало зрозуміло, що студентоцентроване навчання добре впроваджено в 

курси, хоча це не є чітко прописаним у документації. Студенти отримують можливість самостійно 

готувати презентації, вести заняття та займатися багатьма видами групової роботи. Відповідно до звіту 

з самооцінки, студенти поки що не беруть участі у процесах забезпечення якості та вдосконалення. 
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Експерти рекомендують подальше впровадження стратегій, що забезпечують повне залучення 

студентів до розробки, перегляду, моніторингу та оцінки їхніх програм. 
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Індикатор 1 в основному досягнуті На міжнародному рівні заведено визначати освітні програми, як магістр точних наук, магістр технічних 

наук, магістр гуманітарних наук, і так далі. Проте ці характеристики не є обов’язковими в 

європейському контексті. Результати навчання для цієї програми відповідають рівню магістра. 

Індикатор 2 в основному досягнуті Не дивлячись на те, що наразі в Україні відсутні загальноприйняті професійні стандарти, команда по 

роботі з програмою враховувала вимоги освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних професій 

та класифікатора професій ДК 003: 2010. Така класифікація потребує чіткого пояснення в документації 

з  самооцінки. Протягом візиту експертів було заявлено, що в рамках проекту проведено комплексне 

опитування роботодавців. Висновки, а також обробка та реалізація опитування повинні бути чітко 

задокументовані. Тим не менш, експертна група визнає, що велика робота була проведена у взаємодії з 

промисловістю та роботодавцями, яку студенти також відмітили. 

Індикатор 3 частково досягнуті У звіті з  самооцінки звіті описано цілі освітньої програми. Експерти групи виявили, що цілі програми 

не такі привабливі, якими вони можуть бути для студентів, та рекомендує їх спростити. Абітурієнти 

мають бути в захваті від потенціалу та можливостей участі в цій програмі, та від її цінності у своєму 

житті та кар’єрі по завершенню навчання. 

Програмні результати навчання показують гарний початок. Однак, вони потребують удосконалення з 

точки зору використаної термінології. Наприклад, слово «навички» використовується занадто 

надмірно. Терміни повинні розмежовуватися відповідно до конкретних результатів навчання. Для 

магістратури необхідно чітко диференціювати результати навчання проти рівня бакалавра, 

поглиблюючи навички, компетенції та знання, отримані у програмі бакалавра. Наразі це не так. 

Крім того, результати навчання мають бути специфічними для програми. Поки що результати навчання 

є занадто загальними та можуть використовуватися для магістрів будь-яких спеціальностей. Вони 

повинні бути спеціально написані для економічної кібернетики. 

Індикатор 4 не досягнуті Модуль матриці результатів навчання поєднує знання, уміння та навички, набути яких студенти можуть 

у кожному модулі. Однак, це не відповідає модульним дескрипторам. Кожен модульний дескриптор 

повинен показувати, якими є результати навчання, як ці результати навчання оцінюються і які критерії 

оцінювання використовуються. Крім того, має бути чітке розмежування між підсумковим та поточним 

оцінюванням. Відсутні процентні показники поточних оцінок. 

Результати навчання – основний компонент європейської моделі програми чи модуля. Програмна 

документація має конкретно показувати педагогічний зв’язок між результатами навчання та 

завданнями підсумкового оцінювання. Група по роботі з програмою має показати, що робить студент 

та викладач для досягнення результатів навчання в процесі навчання. Протягом візиту члени експертної 

групи також рекомендували узгодити термінологію модульних дескрипторів з європейським 

контекстом, в якому слід вказати, які модулі повинні бути завершені / досягнуті перед тим, як перейти 

до наступного модульного рівня. 

Індикатор 5 повністю досягнуті Протягом візиту члени експертної групи дізналися, що всі студенти можуть слідкувати за своєю 

академічною успішністю, використовуючи електронну систему Moodle. Навіть більше, студенти 
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отримують коментарі щодо іспитів та інформацію про те, як покращити свої результати. Це дуже 

похвально. 

Індикатор 6 частково досягнуті Візити експертів показали, що різноманітна навчально-методична робота використовується під час 

модулів. Проте, в модульних дескрипторах відсутній чіткий опис цих заходів та тісний зв’язок з 

результатами навчання за модулем. Таким чином, члени експертної групи рекомендують чіткіше 

формувати процес навчання та викладання за модулем, демонструючи тісний зв’язок з результатами 

навчання. Для цієї освітньої програми були показані деякі можливості навчання без відриву від роботи. 

Показ професійної практики повинен бути чіткіше доведений у документації з самооцінки у 

майбутньому. 

Індикатор 7 частково досягнуті Візити експертів показали, що студенти задоволені своїми успіхами у навчанні. Щодо наявності 

студентського вибору, було зрозуміло, що студенти його не мають, і що викладачі вибирають модулі 

замість них. Новий український закон «Про вищу освіту» передбачає, що 25 % програми повинно 

складатися з дисциплін, що повинні бути обрані студентом. Таким чином, під час обговорення, 

керівники програми наголосили, що програми перебувають на перехідному етапі щодо реалізації права 

вибору студента. По суті, «реальні» можливості вибору – вибір «додаткових» дисциплін або побудова 

індивідуальних планів не були доступні в рамках програми. Експерти наполегливо рекомендують 

організувати повноцінний вибір студентами дисциплін вибіркової частини навчального плану. 

Індикатор 8 частково досягнуті В цілому, експерти виявили непогане узгодження з європейськими стандартами для цього показника. 

Було відзначено, що для багатьох модулів дуже мала кількість кредитів ЄКТС. Деякі розділяються на 

дуже маленькі секції з 3 чи 4 кредитами на модуль. Експерти рекомендують налаштовувати ці модулі 

на більші кредитні розділи / модулі, відповідно до європейських конвенцій. 

Індикатор 9 в основному досягнуті В цілому, експерти високо оцінюють електронну систему, впроваджену в університеті. Для зарахованих 

студентів є відмінна можливість отримання інформації про освітні програми, модулі, критерії 

оцінювання та результати іспитів. Експерти рекомендують створення програмних довідників 

«хендбуків», в яких чітко описані цілі програми, програмні результати та інша інформація, що також 

має бути загальнодоступною. На сайті університету дуже мало інформації наявно англійською мовою, 

і взагалі нема англомовної інформації щодо освітніх  програм. Для залучення іноземних студентів 

рекомендується також надати всю необхідну інформацію про освітню програму на веб-сайті 

університету англійською мовою. 

Програмні посібники (хендбуки, видані командою по роботі з програмою) повинні бути центральним 

компонентом у розповсюдженні точної, прозорої інформації щодо освітньої програми. 

Індикатор 10 частково досягнуті Відносини між викладачами та студентами  якісними, і студенти відчувають, що викладачі піклуються 

про них, і доступні (навіть після закінчення навчання) для надання порад та професійних рекомендацій. 

Під час зустрічі зі студентами стало зрозуміло, що студентоцентроване навчання добре впроваджено в 

курси, хоча це не є чітко прописаним у документації. Студенти отримують можливість самостійно 

готувати презентації, вести заняття та займатися багатьма видами групової роботи. Відповідно до звіту 

з  самооцінки, студенти поки що не беруть участі у процесах забезпечення якості та вдосконалення. 

Експерти рекомендують подальше впровадження стратегій, що забезпечують повне залучення 

студентів до розробки, перегляду, моніторингу та оцінки їхніх програм. 
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Індикатор 1 частково досягнуті Під час візиту експертів було очевидно, що існують критерії розвитку освітніх програм. Тим не менш, 

в процесі роботи експертів не було надано письмових доказів англійською мовою наявності чіткої 

політики для затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм. Це дуже потрібно в межах звіту 

з самооцінки (наприклад, етапи, процеси, строки та обов’язки щодо схвалення, моніторингу та 

перегляду). Що також потрібно документувати в звіті з  самооцінки, так це процедури, за допомогою 

яких незначні та серйозні зміни вносяться після прийняття рішення. 

Індикатор 2 частково досягнуті Протягом візиту експертів стало зрозуміло, що ролі та обов’язки є чітко сформульованими. Однак, 

експертам не було запропоновано письмових доказів наявності чіткої політики англійською мовою. 

Повинно бути зрозуміло, хто є відповідальним за кожен процес / етап / завдання в межах затвердження, 

моніторингу та перевірки процесів. Чи є команда, що регулярно збирається? Якщо так, то як часто і 

коли? З ким консультуються, хто приймає рішення, і як ці рішення реалізуються? 

Індикатор 3 не досягнуті Попри заяву у звіті з самооцінки, що цей індикатор ще не досягнутий, члени експертної групи були 

проінформовані про регулярні опитування студентів, що також є частиною залучення студентів до 

розробки освітніх програм. Студенти радили додати розділ відкритих коментарів у цьому опитуванні. 

Опитування повинні бути розроблені, щоб показати коло думок та досвіду студентів та забезпечити 

основу для покращення освітньої діяльності. 

Для цього показника не було ніяких письмових доказів англійською мовою, і нема жодних доказів 

аналізу зібраних даних. Також впровадження змін та інформації зворотного зв’язку зі студентами 

повинні бути задокументовані у звіті з самооцінки. Чи це передбачено? Які питання ставилися? Хто 

розробляв питання? Як (і чому) питання були розроблені? І, найважливіше, хто обробляє відповіді, і що 

було зроблено з цими відповідями? Чи була почута студентська думка, і чи хотіли її почути? Чи були 

задоволені студенти тими змінами, що відбулися, і їх думка була почута? Ці питання необхідно 

розглянути в звіті з  самооцінки. 

Індикатор 4 частково досягнуті Протягом візиту експертів було надано документ українською мовою, що передбачає забезпечення 

такої політики. Необхідно надати англійський переклад. Наразі незрозуміло, наскільки правильно 

підтримуються університетські освітні стандарти для зарахування кредитів та присвоєння освітнього 

ступеня на відповідному рівні, і як за цими стандартами оцінюється успішність студентів. Освітні 

стандарти є високими, але не зовсім зрозуміло, яка політика та процедури забезпечують підтримку 

освітніх стандартів або як вони функціонують. 

Індикатор 5 частково досягнуті Під час співбесід протягом візитів членів експертної групи стало очевидним, що існують правила, що 

забезпечують мобільність студентів, але немає політики щодо визнання попереднього навчання. Існує 

брак доказів англійською мовою. 

Індикатор 6 частково досягнуті У звіті з самооцінки зазначено, що стратегія 2016-2021 року включає механізми співпраці зі 

стратегічними партнерами з боку роботодавців. Але є також брак перекладу цих механізмів 

англійською мовою. 

У звіті з  самооцінки зазначено, що було проведено опитування роботодавців: Іноді використовується 

досвід зовнішніх експертів. Зокрема, в рамках проекту ALIGN, ХНУ у співпраці з Союзом 

промисловців та підприємців Хмельницької області у 2015 році провів опитування роботодавців 

Хмельницької області для виявлення найбільш важливих, на їх думку, загальних компетенцій 
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фахівців. Результати були враховані для розробки ОП. Які питання були поставлені? Якими були 

результати? Де були проаналізовані результати? Як вони реалізовувалися освітніми програмами? У 

звіті з  самооцінки бракує чіткої документації щодо опитування. 

Очевидно, що університет почав консультуватися з роботодавцями, але досі не зрозуміло, як знання 

професійних стандартів / вимог та зовнішнього досвіду (наприклад, від роботодавців та професійних 

асоціацій) буде використовуватися при розробці, затвердженні, моніторингу та перегляді освітніх 

програм.  

Індикатор 7 частково досягнуті Протягом зустрічей у членів експертної групи склалося враження, що існує безліч заходів для 

підготовки та підтримки викладацького складу та кваліфікованих / наукових кадрів. Очевидним під час 

візитів експертів було те, що навички володіння англійською мовою деяких співробітників є дуже 

обмеженими. Члени експертної групи наполегливо рекомендують розробити систему вдосконалення 

володіння англійською мовою викладачів (особливо тих, хто залучений до міжнародних проектів і 

складає основні програмні документи та звіти з самооцінки). 

Індикатор 8 в основному досягнуті Протягом візиту експертів стало очевидним, що існують чіткі критерії для кожної задачі оцінювання 

студентів і що вони доступні для кожного студента. Також студенти отримують коментарі щодо 

результатів оцінювання. Члени експертної групи визнають це як дуже хорошу практику. У звіті з  

самооцінки було також заявлено, що існують офіційні правила університету для оцінки студентів. 

Експерти повинні були забезпечити більше доказів досягнення цього показника.  

Індикатор 9 не досягнуті Положення змінюються відповідно до  змін зовнішньої нормативно-правової бази. 

Політика розробки, затвердження та моніторингу програм не перевіряється на регулярній основі. 

Процеси розробки, затвердження та моніторингу за двома програмами («Прикладна математика» та 

«Економічна кібернетика») були розглянуті в рамках проекту ALIGN. 

Політика та процеси розробки, затвердження та моніторингу повинні регулярно переглядатися, щоб 

забезпечити ефективність та постійне вдосконалення поточної практики. Пропонується, щоб такі 

огляди були суворо запланованими – можливо, переглядати кожного року для нової (невипробуваної) 

політики, один раз на три роки – для стандартної політики та раз на п’ять років – для добре розробленої 

фундаментальної політики. 

Індикатор 10 в основному досягнуті З того, що експерти почули під час своїх зустрічей і прочитали в звіті з  самооцінки, зрозуміло, що існує 

політика, спрямована на те, щоб працівники, призначені для навчання та підтримки студентів, були 

належним чином кваліфіковані. Електронна система як навчальний ресурс для демонстрації передових 

практик та інновацій заслуговує на схвалення. 
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Індикатор 1 в основному досягнуті Результати для випускників повинні бути більш конкретно продемонстровані та пояснені в 

документаційному звіті з самооцінки. 

Потрібна формально-регулятивна диференціація між дипломами магістра точних наук та магістра 

гуманітарних наук в Україні. Однак, існує розмежування між професійною та освітньою програмою 

підготовки магістрів, професійна магістерська програма описується як «короткострокова програма». 

З європейської точки зору, ці назви дипломів магістрів на національному рівні повинні бути 

розмежовані.  

Для полегшення мобільності та задоволення потреб та визнання досягнень студентів, які не в змозі 

закінчити повну магістерську програму, університет повинен розглянути можливість надання 

студентам можливості вийти з програми з отриманням сертифікату або диплому на основі досягнення 

необхідної кількості ЄКТС на рівні магістрів. 

Індикатор 2 в основному досягнуті Наразі в Україні не існує національно затверджених професійних стандартів. 

Орієнтація на ЄРК та Дублінські дескриптори має бути чітко підтверджена та пояснена в звіті з 

самооцінки. Позитивна працездатність та освітні результати мають бути більш чітко продемонстровані, 

аргументовані та пояснені у майбутньому звіті з самооцінки. 

Взаємодія програми з промисловістю та зацікавленими роботодавцями повинна бути високо оцінена, 

хоча це не є очевидним та добре сформульованим у звіті з самооцінки. Під час обговорень із командою 

по роботі з програмою заявлено, що рада роботодавців нещодавно була створена в університеті, і 

роботодавці відвідують процедури оцінювання та пропонують поправки до програм. Такі зв’язки 

повинні бути чітко роз’яснені в звіті з самооцінки, і чітка політика університету, процедури та правила 

повинні демонструвати, як роботодавці можуть інформувати про процедури оцінки, як і коли 

роботодавці пропонують поправки до програм, і як університет та команди по роботі з програмою 

будуть відповідати на такі поради роботодавців. Також буде корисно подати приклади офіційних угод 

з роботодавцями та галуззю промисловості (можливо, як додатки звіту з самооцінки). 

Індикатор 3 частково досягнуті Цілі програми є логічними, можливо, дещо незвичні для студентів щодо подальших досліджень. 

Абітурієнти повинні бути в захваті від потенціалу та можливостей участі в цій програмі. 

Програмні результати навчання показали гарний початок, хоча вони, як правило, дуже наукомісткі. На 

магістерському рівні, програмні результати навчання мають бути більш розвиненими та витонченими, 

навіть амбіційними – пояснюючи можливості для досягнення глибоких знань у конкретній галузі, але 

також виражати програму з точки зору більш загальних магістерських навичок. Програмні результати 

навчання повинні роз’яснювати абітурієнтам, чому  вони хотіли б працювати з такою програмою і 

мають пояснити, чому така програма буде привабливою та корисною. 

Індикатор 4 частково досягнуті На модульному рівні програма все ще є занадто «завченою», ніж «вивченою», з занадто повторюваною 

послідовністю викладання компонентів (18 годин аудиторної роботи на тиждень), інтенсивність та 

обсяги аудиторної роботи зовсім не знайомі більшості європейських магістрантів. Згідно зі звітом із 

самооцінки, у програмі наявні 25 завдань з оцінювання на один семестр, з незначними або взагалі 

відсутніми поясненнями цих конкретних завдань оцінки (звіт про роботу на місцях, заходи 

колективного керівництва, есе, портфоліо). 
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Модульні дескриптори повинні включати чіткі дескриптори всіх підсумкових оцінок та мають давати 

чітке визначення зв’язків між результатами навчання за модулем, завданням оцінки та критеріями 

оцінки. Для полегшення узгодження з європейськими процесами, модульні дескриптори (з чіткими 

модульними результатами навчання, чіткими завданнями та чіткими критеріями оцінки (усі пов’язані з 

модульними результатами навчання) мають замінити «робочі програми». 

На магістерському рівні підсумкове оцінювання має бути на вищому рівні. Перевірки теоретичних та 

практичних знань, розрахунки та інший навчальний розвиток (хоча це необхідно, перш, ніж студенти 

зможуть досягти рівня магістра) слід чітко формулювати як «формувальні» завдання. 

Програмна документація повинна чітко продемонструвати педагогічний зв’язок між результатами 

навчання та завданнями з оцінювання. Команді по роботі з програмою потрібно продемонструвати в 

модульній педагогіці, в навчально-педагогічній діяльності, що роблять студент і викладач для 

досягнення результатів навчання. У поточних модульних дескрипторах відсутні чіткі твердження про 

те, яким буде навчальна діяльність та досвід студента. Вся ця інформація цілком може бути 

представлена в програмах, але це повинно бути представлено у модулі або у документах дескрипторів. 

Індикатор 5 частково досягнуті Повинні бути з’ясовані механізми та процедури зворотного зв’язку з програмою. Студенти можуть 

дізнатися свої поточні результати й про те, як можна їх удосконалити. 

Наставництво чи індивідуальний контроль існує лише на підсумковому етапі навчання через керівника 

дипломної роботи. Ця особа здійснює певний контроль, включаючи деякі дослідницькі заходи, тощо. 

Знову ж таки, ця система має бути роз’яснена, щоб кожен викладач та кожен студент добре розуміли, 

що потрібно зробити для покращення академічної успішності студентів, і тому всі студенти повинні 

отримувати регулярний, методичний, зрозумілий та своєчасний зворотний зв'язок. 

Будь-яке рішення має бути педагогічно обґрунтованим та зрозумілим для всіх користувачів (студентів 

та викладачів), і вони повинні керуватися чіткою політикою та процедурами університету. 

Індикатор 6 частково досягнуті У програмі є схвальні зв’язки з професійною практикою, що тісно пов’язана з промисловістю та 

роботодавцями та можливостями навчання на робочому місці та працевлаштування. Однак така 

діяльність повинна бути чітко продемонстрована у документації з самооцінки програми. 

Менше зрозуміло, як такі професійні та практичні заходи фактично допомагають студентам досягти 

результатів навчання в модулі. Зв’язки між активним оцінюванням і досягненням результатів навчання 

не є чіткими у звіті з самооцінки. Здається, що «оцінки», представлені в документації, включають всі 

види формувальних завдань. Формувальні завдання та підсумкові оцінки магістерських рівнів повинні 

бути чіткіше диференційовані в структурі програми та програмній документації в  майбутньому. 

Індикатор 7 частково досягнуті Реальні можливості для індивідуального вибору студента в рамках програми – із вибором студентом 

«додаткових» дисциплін або розробка подальших студентських шляхів розвитку були недоступні. 

Студенти та випускники були розчаровані щодо обмеження можливостей створення індивідуальних 

«траєкторій розвитку» в межах програми. 

Індикатор 8 в основному досягнуті У документації видно чітке розуміння ЄКТС. Визначено умови для самостійного навчання студентів, в 

основному, щодо навантаження, зазначаючи «це повинно бути не менше». Відповідно до цього 

положення, провинно бути не менше 6 дисциплін кожного семестру, не менше 5 кредитів на 

дисципліну. В межах цієї структури, команди по роботі з програмою можуть варіювати кількість 

лекційного часу, збільшуючи час для навчання конкретним дисциплінам. 
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Члени експертної групи дізналися, що нещодавній крок університету до послідовної системи 5-

кредитних модулів дозволить раціональніше розподіляти навантаження студентів під час модуля, 

краще ніж (як і в інших ЗВО) дещо випадкова система з 1-кредитною, 2-кредитною, 3-кредитною 

модульною системою в тій же програмі. 

Індикатор 9 частково досягнуті Основний висновок експертів в цій галузі – рекомендація якомога швидшої розробки та видання 

програмних довідників, а чітка політика забезпечення якості повинна спрямовувати оновлення, 

розробку та регулярне (можливо, щорічне) їх перевидання. Інформація щодо програм також  надається 

через веб-сайт університету, хоча, як виявляється, вказує на проблеми з цією системою, що не завжди 

актуальна та правильна, або з інформації, яка надається лектором на початку лекції. 

Індикатор 10 частково досягнуті Взаємовідносини між викладачами та студентами є сильними та дуже позитивними. Студенти 

відчувають, що викладачі піклуються про них і вони доступні (навіть після випуску) для надання порад 

та професійних рекомендацій. Студенти чули термін «студентоцентроване навчання», але не 

отримували постійних консультацій (принаймні формально) щодо програми.. 

Члени експертної групи стверджують, що набагато більш глибокий культурний та філософський зсув 

ще має відбутися в програмі для студентоцентрованого навчання, щоб бути повністю реалізованим. 

Перший етап полягає у забезпеченні ефективного залучення студентів до процесів забезпечення якості 

(при розробці, моніторингу, оцінці та перегляді програм) та підвищення якості, щоб переконатись, що 

думка студентів (на основі їх потреб, досвіду, прагнень тощо) почута. 
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Індикатор 1 частково досягнуті Потрібна формально-регулятивна диференціація між дипломами магістра точних наук та магістра 

гуманітарних наук в Україні. Однак, існує розмежування між професійною та освітньою програмою 

підготовки магістрів, професійна магістерська програма описується як «короткострокова програма». 

З європейської точки зору, ці назви дипломів магістрів на національному рівні повинні бути 

розмежовані.  

Для полегшення мобільності та задоволення потреб та визнання досягнень студентів, які не в змозі 

закінчити повну магістерську програму, університет повинен розглянути можливість надання 

студентам можливості вийти з програми з отриманням сертифікату або диплому на основі досягнення 

необхідної кількості ЄКТС на рівні магістрів. 

Зусилля, спрямовані на переосмислення програми та дисципліни, залишаються «в стадії розробки»  і 

потребують подальшого уточнення. 

Індикатор 2 частково досягнуті Наразі в Україні не існує національно затверджених професійних стандартів. 

Орієнтація на ЄРК та Дублінські дескриптори має бути чітко підтверджена та пояснена в звіті з 

самооцінки. Позитивна працездатність та освітні результати мають бути більш чітко продемонстровані, 

аргументовані та пояснені у майбутньому звіті з самооцінки. 

Під час обговорень із командою по роботі з програмою заявлено, що рада роботодавців нещодавно була 

створена в університеті, і роботодавці відвідують процедури оцінювання та пропонують поправки до 

програм. Такі зв’язки повинні бути чітко роз’яснені в звіті з  самооцінки, і чітка політика університету, 

процедури та правила повинні демонструвати, як роботодавці можуть інформувати про процедури 

оцінки, як і коли роботодавці пропонують поправки до програм, і як університет та команди по роботі 

з програмою будуть відповідати на такі поради роботодавців. Також буде корисно подати приклади 

офіційних договорів з роботодавцями та промисловістю. 
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Індикатор 3 частково досягнуті Цілі програми недостатньо описують цю програму та не відповідають бажаним особистісним та 

професійним результатам навчального досвіду, що студенти отримають під час цієї програми. 

Програма повинна, в першу чергу, розглянути можливість подання своїх завдань з точки зору залучення 

студентів, роблячи її привабливою для широкого кола абітурієнтів. Студенти та випускники зрозуміли 

цілі програми. 

Модульні результати навчання є сильними – це гарна основа для вдосконалення та розвитку. Вдале 

використання активних дієслів «підготувати, визначити, застосувати, оцінити, пояснити, 

диференціювати» підходить для вивчення на магістерському рівні. Тим не менш, в модульних 

результатах навчання до сих пір наявні надто багато значень слова «знати»; тому ще існує багато 

можливостей для постійного вдосконалення навчання. 

Індикатор 4 частково досягнуті На модульному рівні програма все ще є занадто «завченою», ніж «вивченою», з занадто повторюваною 

послідовністю викладання компонентів (18 годин аудиторної роботи на тиждень), інтенсивність та 

обсяги аудиторної роботи зовсім не знайомі більшості європейських магістрантів. Згідно зі звітом із 

самооцінки, у програмі наявні 40 завдань для оцінювання на один семестр з менеджменту (іспити, 

розрахунки, проекти, презентації, тощо). У модульному дескрипторі немає визначень, що є 

підсумковим оцінювальним завданням, також немає (або не суттєве) пояснення цих специфічних 

завдань. Розуміння командою по роботі з програмою неперервного оцінювання виявилося не дуже 

переконливим. Численні повторювані оцінювальні «завдання» (розрахункові вправи, практичні 

розрахунки та перевірки теоретичних знань), всі вони визначені як «оцінки», а не як «формувальні 

завдання навчання та вправи». 

Модульні дескриптори повинні включати чіткі дескриптори всіх підсумкових оцінок та мають давати 

чітке визначення зв’язків між результатами навчання за модулем, завданням оцінки та критеріями 

оцінки. Для полегшення узгодження з європейськими процесами, модульні дескриптори (з чіткими 

модульними результатами навчання, чіткими завданнями та чіткими критеріями оцінки (усі пов’язані з 

модульними результатами навчання) мають замінити «робочі програми». 

На магістерському рівні підсумкове оцінювання має бути на вищому рівні. Перевірки теоретичних та 

практичних знань, розрахунки та інший навчальний розвиток (хоча це необхідно, перш, ніж студенти 

зможуть досягти рівня магістра) слід чітко формулювати як «формувальні» завдання. 

Програмна документація повинна чітко продемонструвати педагогічний зв’язок між результатами 

навчання та завданнями з оцінювання. Команді по роботі з програмою потрібно продемонструвати в 

модульній педагогіці, в навчально-педагогічній діяльності, що роблять студент і викладач для 

досягнення результатів навчання. У поточних модульних дескрипторах відсутні чіткі твердження про 

те, яким буде навчальна діяльність та досвід студента. Вся ця інформація цілком може бути 

представлена в програмах, але це повинно бути представлено у модулі або у документах дескрипторів 

Індикатор 5 частково досягнуті Повинні бути з’ясовані механізми та процедури зворотного зв’язку з програмою. Студенти можуть 

дізнатися свої поточні результати та про те, як можна їх удосконалити. 

Наставництво чи індивідуальний контроль існує лише на підсумковому етапі навчання через керівника 

дипломної роботи. Ця особа здійснює певний контроль, включаючи деякі дослідницькі заходи, тощо. 

Знову ж таки, ця система має бути роз’яснена, щоб кожен викладач та кожен студент добре розуміли, 

що потрібно зробити для покращення академічної успішності студентів, і тому всі студенти повинні 

отримувати регулярний, методичний, зрозумілий і своєчасний зворотний зв'язок. 
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Будь-яке рішення має бути педагогічно обґрунтованим та зрозумілим для всіх користувачів (студентів 

та викладачів), і вони повинні керуватися чіткою політикою та процедурами університету. 

Зв’язки з професійною практикою у програмі «Магістр наук з адміністративного менеджменту та 

адміністрування» не достатньо пояснені та сформульовані у звіті з самооцінки. Будь-яка навчальна 

діяльність студентів, що може бути пов’язана з професійною практикою, повинна чітко відбиватись в 

документі з самооцінки. Наразі цього немає.  

Індикатор 6 не досягнуті Не зрозуміло, як професійні та практичні заходи дійсно допомагають студентам досягти результатів 

навчання в модулі. Зв’язки між завданнями з оцінювання та досягненням результатів навчання не є 

зрозумілими в наданому звіті з самооцінки. «Оцінки», представлені в документації, включають всі види 

формативних завдань (розрахункові вправи, теоретична перевірка, тощо). Формативні завдання та 

підсумкові оцінки магістерських рівнів повинні бути більш чітко диференційовані в майбутній 

структурі програми та майбутній програмній документації. 

Індикатор 7 частково досягнуті Реальні можливості для індивідуального вибору студента в рамках програми – із вибором студентом 

«додаткових» дисциплін або розробка подальших студентських шляхів розвитку були недоступні. 

Студенти та випускники були розчаровані щодо обмеження можливостей створення індивідуальних 

«траєкторій розвитку» в межах програми. 

Індикатор 8 в основному досягнуті У документації видно чітке розуміння ЄКТС. Визначено умови для самостійного навчання студентів, в 

основному, щодо навантаження, зазначаючи «це повинно бути не менше». Відповідно до цього 

положення, провинно бути не менше 6 дисциплін кожного семестру, не менше 5 кредитів на 

дисципліну. В межах цієї структури, команди по роботі з програмою можуть варіювати кількість 

лекційного часу, збільшуючи час для навчання конкретним дисциплінам. 

Члени експертної групи дізналися, що нещодавній крок університету до послідовної системи 5-

кредитних модулів дозволить раціональніше розподіляти навантаження студентів під час модуля, 

краще ніж (як і в інших ЗВО) дещо випадкова система з 1-кредитною, 2-кредитною, 3-кредитною 

модульною системою в тій же програмі. 

Студенти висловили серйозне занепокоєння щодо проблем, пов’язаних із розкладом і щодо 

надзвичайно інтенсивного рівня аудиторних годин (до 25 годин на тиждень). 

Індикатор 9 частково досягнуті Для студентів програма  «Менеджмент організацій та адміністрування» здається зрозумілою і чітко 

структурованою. 

Основний висновок експертів в цій галузі – рекомендація якомога швидшої розробки та видання 

програмних довідників, а чітка політика забезпечення якості повинна спрямовувати оновлення, 

розробку та регулярне (можливо, щорічне) їх перевидання. Інформація щодо програм також  надається 

через веб-сайт університету, хоча, як виявляється, вказує на проблеми з цією системою, що не завжди 

актуальна та правильна, або з інформації, яка надається лектором на початку лекції. 

Індикатор 10 частково досягнуті Взаємовідносини між викладачами та студентами є сильними та дуже позитивними. Студенти 

відчувають, що викладачі піклуються про них і вони доступні (навіть після випуску) для надання порад 

та професійних рекомендацій. Студенти чули термін «студентоцентроване навчання», але не 

отримували постійних консультацій (принаймні формально) щодо програми. 

Члени експертної групи стверджують, що набагато більш глибокий культурний та філософський зсув 

ще має відбутися в програмі для студентоцентрованого навчання, щоб бути повністю реалізованим. 
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Перший етап полягає у забезпеченні ефективного залучення студентів до процесів забезпечення якості 

(при розробці, моніторингу, оцінці та перегляді програм) та підвищення якості, щоб переконатись, що 

думка студентів (на основі їх потреб, досвіду, прагнень тощо) почута. 
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Індикатор 1 частково досягнуті На обговореннях під час візитів експертної групи було очевидно, що існують критерії розробки освітніх 

програм. Тим не менш, експертам не було надано письмових доказів чіткої політики щодо 

затвердження, моніторингу та перевірки англійською мовою. Це є необхідним в межах звітності щодо 

самооцінки (наприклад, етапи, процеси, терміни та обов’язки щодо схвалення, моніторингу та 

перегляду). Також необхідно задокументовувати процедури, за допомогою яких, зміни, як незначні, так 

і суттєві, вносяться після прийняття рішення. 

Індикатор 2 частково досягнуті Неструктурований механізм для затвердження, періодичний огляд та моніторинг роботи освітніх 

програм. Механізм не визначає чітких ролей та відповідальності за планування, розробку, затвердження 

та моніторинг програми. 

Індикатор 3 частково досягнуті Студенти не залучені до планування програми та її розробки, затвердження, моніторингу та огляду. 

Індикатор 4 не досягнуті Немає ефективної політики (що забезпечує підтримку освітніх стандартів), що була деталізована чи 

пояснена в звіті з самооцінки. Звітна документація з самооцінки стосується різних правил СумДУ щодо 

присвоєння кваліфікаційних освітніх рівнів, але не було чітко пояснено, яким чином такі нормативні 

акти гарантували підтримку освітніх стандартів та кваліфікації. 

Наразі незрозуміло, наскільки освітні стандарти для отримання кваліфікаційних рівнів підтримуються 

на належному рівні, і як студенти оцінюються за цими стандартами. Освітні стандарти СумДУ високі, 

але не зовсім зрозуміло,  яка політика чи процедури СумДУ забезпечують підтримку освітніх стандартів 

або як вони функціонують. 

Індикатор 5 частково досягнуті Не існує чіткої та ефективної політики та процедур для визнання попереднього навчання та підтримки 

мобільності студентів між ЗВО та науковими установами. Розроблено процедуру визнання результатів 

навчання, отриманих в рамках неформальної освіти. Є рішення про визнання навчальних результатів, 

отриманих після завершення відкритих он-лайн курсів Examenarium СумДУ. 

Індикатор 6 частково досягнуті Зовнішній досвід (наприклад, від галузевих експертів, роботодавців та професійних асоціацій) не 

використовується для інформування про планування, розробку, затвердження та моніторинг освітніх 

програм. Хоча СумДУ, очевидно, консультувався з роботодавцями, поки ще незрозуміло, як знання 

професійних стандартів / вимог та зовнішнього аналізу (наприклад, від експертів, роботодавців та 

професійних асоціацій) буде використовуватися для інформування про планування, розробку, 

затвердження та моніторинг освітніх програм. 

Індикатор 7 в основному досягнуті В цілому, підтримка підготовки та розвитку наукових кадрів є сильною, з 5-річним аналізом 

викладацького складу та цільової підтримки для викладачів без досвіду роботи. Для наукових 

співробітників проводяться семінари, тренінги та стажування. 

Розуміння командою по роботі з програмою неперервного оцінювання виявилося не дуже 

переконливим. Необхідна постійна педагогічна підготовка з сучасного оцінювання для всіх учасників 

програм. 

З точки зору розробки, впровадження, затвердження та моніторингу освітніх програм, підготовка та 

підтримка науково-педагогічного складу СумДУ все ще потребує значної роботи, і вона повинна 

розглядатися на початковій стадії, особливо щодо професійного / адміністративного складу. 
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Індикатор 8 частково досягнуті Відсутні чіткі процеси та стратегії для забезпечення цілісності оцінювання студента (наприклад, 

коментар до виставлення оцінки, регулювання процесів, вимоги екзаменаційної комісії) та 

ефективності цієї стратегії, що регулярно переглядаються. Існує значна кількість перевірок процедур 

оцінювання, а не перевірка того, чи дійсно оцінки були пов’язані з досягненням результатів навчання. 

Здається, не існує чіткої та всеохопної політики та процедур СумДУ для забезпечення цілісності 

оцінювання студентів (наприклад, коментар до виставлення оцінки, регулювання процесів, вимоги 

екзаменаційної комісії), а також не зазначено регулярного огляду ефективності такої політики. 

Індикатор 9 не досягнуті Інституційна політика щодо розробки, впровадження, затвердження та моніторингу освітніх програм 

не перевіряється систематично чи регулярно. Політика та процеси розробки, впровадження, 

затвердження та моніторингу програм повинні регулярно переглядатися, щоб забезпечити ефективність 

та постійне покращення наявної практики. Пропонується, щоб такі огляди були заплановані – можливо, 

після одного року переглянути нову (невипробувану та неперевірену) політику, раз на три роки для 

стандартної політики, а раз на п’ять років – для встановленої, незмінної, фундаментальної політики. 

Будуть потрібні структури та політика, що регулюватиме незначні зміни в освітніх програмах та інша 

структура та політика –  для істотних змін у програмах. Документи та механізми забезпечення якості 

вимагають нормативно-процесуальної бази. 

Індикатор 10 повністю досягнуті Персонал кваліфікований належним чином, а розробка програм підтримується відповідними 

навчальними ресурсами. Командам по роботі з програмою також було цілком зрозуміло, що 

роботодавці та інші експерти могли б виконувати педагогічну роль. 
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2.6 Звіт про вплив 
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Додатки 

 

Додаток 1 

Список абревіатур 

 

 

ESG 2015 – Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти/ 

ЗВО – Заклад вищої освіти.  

ЄКТС – Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система) на рівні бакалавра чи 

магістра. 

ЄРК – Європейська рамка кваліфікацій. 

КНУ ім. Тараса Шевченка – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

МОН – Міністерство освіти і науки України. 

НРК – національна рамка кваліфікацій. 

ОП – освітня програма. 

РК – рамка кваліфікацій. 

СумДУ – Сумський державний університет. 

ХНУ – Хмельницький національний університет. 
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Додаток 2 

Модульний дескриптор «Прийняття рішень у фінансовій математиці» 

1. Модульний код ДВС.3.01.01( українська версія) 

2. Модульна назва дисципліни ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ МАТЕМАТИЦІ 

3. Спеціальність Системний аналіз та кібернетика 

4. Факультет / кафедра Факультет кібернетики 

5. Програма(и), до якої належить модуль Соціальна інформатика 

6. Шляхи розвитку Ні 

7. Рівень Магістр (НКР 8) 

8. Національні кредити    3 

9. Кредити ЄКТС 3 (1 кредит-30 годин) 

10. Нормативна чи за вибором За вибором 

11. Зв’язок з іншими дисциплінами Необхідні знання з: теорія ймовірності та математична 

статистика, алгебра, математичний аналіз. 

12. Прийнятний для Модуль “Прийняття рішень у фінансовій математиці” є 

прийнятним для магістерських програм КНУ ім. Тараса 

Шевченка: Соціальна інформатика, Системи та методи 

прийняття рішень. 

13. Виключені комбінації Ні 

14. Лекційний час  Загальна кількість годин: 30 Тривалість: 30 лекційних годин, 

60 годин консультацій 

15. Самостійна робота 60 годин 

16. Тривалість модуля 17 тижнів протягом третього семестру (15 тижнів аудиторних 

годин і 2 тижні для атестації) 

17. Місце розташування  Корпус факультету кібернетики 

18. Модульний координатор Розова Ірина, доцент 

19. Короткий опис модуля 

Метою модуля є досягнення студентами сучасного конструктивного, фундаментального мислення та системи 

спеціальних знань у галузі фінансової математики, прийняття рішень, теорії ризиків, практичних навичок їх 

реалізації в галузях фінансів, страхування, перестахування та інших. 

20. Орієнтовний навчальний план 

Змістовий модуль 1    Стохастичні моделі в теорії ризиків 

Тема 1. Стохастичні ситуації та їх математична моделі у фінансовій математиці. 

Вступ. Математична моделі у фінансовій та страховій математиці. Позов як випадкова величина, її 

характеристики. Генератриси розподілів, комулянт, моментів. Розподіл суми незалежних позовів. Умовні 

розподіли, щільність. Умовне математичне сподівання. Ймовiрнiснi нерiвності.  

Тема 2. Основні типи розподілів індивідуальних позовів та колективних позовiв. 

Дискретні розподіли. Неперервні розподіли. Суміші розподілів. Статистичне оцінювання параметрів 

розподілів. 

Тема 3. Моделі ризику. 

Модель колективного ризику. Модель індивідуального ризику. Мінливість чи невизначеність параметрів. 

Модульна контрольна робота. 

Змістовий модуль 2 Прийняття рішень в умовах невизначеносте. 

Тема 4. Перестрахування. 

Загальні дані. Пропорційне перестрахування. Перестрахування ексцеденту збитку. Ексцедентнi полiси 

страхування: умовна та безумовна франшизи. 

Тема 5.Системи знижок за відсутність позовів. 

Системи бонус-малус розрахунку премій з урахуванням попередньої історії подання позовів. Ланцюги Маркова 

з дискретним часом i скiнченною кiлькiстю станів. Аналіз стаціонарного стану. Неоднорідність портфелю. 

Тема 6. Баєсiвське оцінювання ризику. 
Математичне формулювання задачі оцінювання ризику. Баєсiвська статистика. Елементи статистичної теорiї 

прийняття рiшень. Баєсiвський ризик та баєсiвськi рiшення. Процедури прийняття рiшень в умовах 

невизначеностi. Побудова баєсiвських вирiшувальних функцiй. Баєсiвська премія. Оцiнювання параметрів. 

Квадратична функцiя втрат. Втрати, пропорцiйнi абсолютнiй величинi похибки.  

Модульна контрольна робота. 

21. Модульні результати навчання 

Після закінчення модуля студенту слід знати 

Способи оцінювання 

 1. Принципи стохастичного характеру фінансових та страхових моделей 

2 Основнi типи розподiлiв iндивiдуальних позовiв та кiлькостi позовiв 

3. Статистичне оцінювання параметрів розподілів 

4. Моделі колективного ризику та iндивiдуального ризику. 

5. Принципи техніки перестрахування 

СО2 

СО1 СО2 СО5  

СО1 СО5 

СО1 СО2 СО5  

СО1 СО3 СО5  
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6. Системи бонус-малус  

7. Баєсiвське оцiнювання  

8. Основні підходи у прийнятті рішень в умовах невизначеності. 

 

 Після закінчення модуля / блоку студент зможе 

1. Будувати стохастичні моделі фінансів та страхування 

2. Знаходити та аналізувати основні характеристики iндивiдуальних позовiв 

та кiлькісних позовiв 

3. Застосовувати основні методи аналізу індивідуального ризику, 

обчислювати його основні характеристики та оптимізувати його структуру 

4. Застосовувати основні методи аналізу колективного ризику, знаходити 

його основні характеристики та оптимізувати його структуру 

5. Застосовувати основні методи аналізу в перестрахуванні 

6. Застосовувати систему бонус-малус для розрахунку премій т а  їх 

сподівання та розбіжностей 

7. Застосовувати методи Баєсівського оцінювання 

8. Застосовувати основні підходи у прийнятті рішень в умовах фінансової 

невизначеності 

9. Аналізувати та підбивати підсумки досліджуваного матеріалу та робити 

його презентацію 

СО1 СО3 СО5 

СО1 СО3 СО5 

СО1 СО3 СО5 

 

 

СО2 

СО2 СО5 

 

СО1 СО2 СО5  

 

СО1 СО2 СО5 

 

СО3 СО5 СО3 СО5 

СО3 СО5  

 

СО3 СО5 

 

СО4 

22. Програмні результати навчання, на які націлені. ПРН1, ПРН5, ПРН6, ПРН7, ПРН9, 

ПРН11 

(див. табл. 1) 

23. Технології навчання та викладання 

Здійснюється за допомогою тестів, модульних контролів, вирішення проблем, проміжних перевірок під час 

лекцій, обговорення під час лекцій, індивідуального вивчення та підготовки звіту та презентації. 

24. Оцінювання та зворотній зв’язок  

Формативні вправи та завдання: 

1. Позови на певний портфель страхових полісів виникають як процес Пуассона з річною ставкою λ . Суми 

індивідуальних позовів не залежать від позовної вимоги та супроводжуються експоненціальним розподілом зі 

значенням х. Страхова компанія придбала перестрахування перевищення втрат з утриманням M від 

перестраховика, що обчислює премії з використанням преміального навантаження. Позначимо Xi суму, 

сплачену перестраховиком за i позовом (так що Xi = 0, якщо сума i позову нижче М). Поясніть, чому процес 

повернення претензій для перестрахувальника є також процесом Пуассона та вкажіть його параметр. Покажіть 

це 

M   (t)  e
M / 

 
 
. Визначте середнє значення E (X ) та дисперсію Var(X ). 

     Xi                                   
i                i    

 

2. Сара – автомобільний механік гоночної команди. Вона знає, що є проблема з машиною, але не впевнена, у 

чому саме проблема: з коробкою передач чи двигуном. Сара може спостерігати за одним тренувальним заїздом. 

Якщо основна проблема пов’язана з коробкою передач, то є 40 % шанс того, що автомобіль не пройде 

тренувальні перегони. Якщо основна проблема полягає у несправності двигуна, то 90 % того, що автомобіль не 

проїде перегони. Наприкінці тренувальних перегонів Сара повинна вирішити, в чому саме проблема: з 

коробкою передач чи двигуном, на підставі того, чи закінчує машина перегони. 

Запишіть 4 рішення, які може прийняти Сара. Якщо Сара вірно визначить помилку, то немає ніяких витрат. 

Вартість невірного визначення вини з коробкою передач становить $ 1 млн. Вартість неправильного визначення 

вини з двигуном складає $ 5 млн. Покажіть домінування однієї функції прийняття рішення. 

Імовірність того, що несправність у коробці передач, є р. Визначте діапазон значень p, для яких Сара, за 

критерієм Байєса, вибере функцію вирішення, результат якого залежить від того, чи завершує автомобіль 

тренувальні перегони. 

25. Оцінювання та зворотній зв’язок  

Сумативні оцінки 

 

СО1. Активність студентів під час лекцій  

СО2.  Модульна контрольна робота 1  

СО3.  Модульна контрольна робота 2 

СО4. Звіт та презентація 

СО5. Іспит (спочатку письмовий, потім - усний) 

Загальна кількість – 100 балів 

Навантаження 40% 

 

 

10% 

15% 

15% 

20% 

40% 

26. Навчальні ресурси  

Основна література: 

1. Леоненко М.М.; Мішура Ю.С.; Пархоменко В.М.; Ядренко М.Й. Теоретико-ймовірнісні та статистичні 

методи в економетриці та фінансовій математиці – К.: Інформтехніка, 1995. 
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2. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. – М.: Мир, 1964. 

3. Klugmann S., Panjer H., Willmot G. Loss models. From data to desicions. – John Wiley & Sons, Inc., 1998. 

4.  Schmidli H. Lecture notes on risk theory. – Aarhus, 2000.  

Ключові електронні ресурси: 

 www.univ.kiev.ua\libraries 

 

http://www.univ.kiev.ua/libraries
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Додаток 3 

Магістерська програма «Соціальна інформатика» 

Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

Після успішного завершення цієї програми студенти зможуть: 

ПРН1 Демонструвати глибокі знання та критичне розуміння соціальної інформатики та її практичне застосування. 

ПРН2 Розрізняти різні точки зору, використовуючи свої знання про соціальну інформатику. 

ПРН3 Розрізняти кількісні та якісні методи. 

ПРН4 Визнавати взаємовідносини між теорією та емпіричними доказами. 

ПРН5 Застосовувати свої знання та розуміння інформаційних технологій, інноваційних принципів, соціальних та ділових наук 

до реальних ситуацій. 

ПРН6 Практикувати різноманітні науково-дослідні навички та наукові методи вивчення інформаційних технологій, 

інноваційного процесу та соціальної інформатики, включаючи ті, що були отримані в рамках частини незалежних 

досліджень під час останнього року. 

ПРН7 Демонструвати широкий спектр загальних навичок, включаючи вміння спілкуватися, обробляти інформацію, працювати 

в команді, критичне та креативне мислення, обчислення та самостійне навчання. 

ПРН8 Розвивати можливості для навчання протягом усього життя в галузі соціальної інформатики та інших дисциплін. 

ПРН9 Використовувати різноманітні інструменти та методи статистичного аналізу даних. 

ПРН10 Дотримуватися високих стандартів етичної та професійної поведінки. 

ПРН11 Застосовувати креативний підхід у використанні нових і існуючих інформаційних технологій, інноваційних систем у 

навчальних цілях, у бізнесі, промисловості та інших сферах. 
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Дескриптор рамки 

Програмні результати 

навчання 

Після успішного завершення 

цієї програми студенти 

зможуть: 

Запропоновані стратегії навчання Можливі стратегії оцінювання Модуль 

Знання - Обширність 

Розуміння теорії, концепцій та 

методів соціальної інформатики  

 

 

 

 

 

ПРН1  

ПРН4 
 лекції; 

 дослідження за даними спостережень; 

 експериментальне вивчення за допомогою 

технології; 

 лекції про основні сфери, що становлять 

інтерес для соціальної інформатики4 

 семінари викладачів та студентські 

проекти; 

 опрацювання літератури. 

 лабораторні звіти щодо 

досліджень за даними 

спостережень; 

 есе з відповідних тем;  

 •розробка та презентація 

практичного технологічного 

використання, наприклад, блогу, 

Вікіпедії, плакатів, презентацій 

Всі модулі 

Знання – Вид 

Детальні знання та розуміння в 

одній або кількох спеціалізованих 

областях, знання в межах сфери 

роботи або навчання 

ПРН1  

ПРН4  

ПРН3 

 лекції; 

 семінари викладачів та студентські 

проекти; 

 розв’язання задач; 

 спостереження за використанням 

технологій; 

 опрацювання літератури; 

 завдання в технологічних лабораторіях 

 есе з відповідних тем;  

 звіти; 

 розробка та презентація 

сценаріїв майбутнього 

використання технологій; 

 критика наукової літератури 

Всі модулі циклу 

фундаментальної, 

математичної, природничо-

наукової, професійної та 

практичної підготовки 

Уміння – обсяг навичок 

Демонстрація майстерності 

спеціалізованої сфери навичок та 

інструментів; використання і 

модифікація передових навичок та 

інструментів для проведення чітко 

керованих досліджень, 

професійної або технічної 

діяльності 

ПРН2 ПРН4 ПРН5 ПРН6 

ПРН7 ПРН9 ПРН3 
 лекції; 

 навчальні посібники з досліджень у галузі 

соціальної інформатики, включаючи 

посилання; 

 огляди літератури 

 лабораторні звіти; 

 реферати, плакати, веб-сайти; 

 огляди літератури; 

 дослідницькі проекти; 

 оцінка роботи проекту 

Інноваційні технології: теорія 

та практика, Створення та 

комерціалізація 

інтелектуальної власності, 

Інформаційні технології 

віртуальних підприємств, 

Інформаційні технології 

Уміння – застосування навичок 

Забезпечення відповідного 

судження у ряді планових, 

проектних, технічних та / або 

управлінських функцій, пов’язаних 

із продуктами, послугами, 

ПРН2 ПРН4 ПРН5 ПРН6 

ПРН7 ПРН9 ПРН3 ПРН11 
 вирішення проблем; 

 семінари з технологій та досліджень; 

 розробка та виконання дослідницького 

проекту 

 звіти; 

 дослідницькі проекти; 

 розробка та презентація 

сценаріїв використання майбутніх 

технологій; 

 оцінка роботи проекту 

Комп’ютеризація проекту 

управління підприємством 

Корпоративні системи, 

Прийняття рішень у сфері 

соціального та економічного 

контролю, Математичні 
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Дескриптор рамки 

Програмні результати 

навчання 

Після успішного завершення 

цієї програми студенти 

зможуть: 

Запропоновані стратегії навчання Можливі стратегії оцінювання Модуль 

операціями чи процесами, 

включаючи ресурси 

моделі страхування та схем 

пенсійного забезпечення, 

Системне моделювання 

економіки 

Здібності – контекст 

Використання прогресивних 

навичок для проведення 

досліджень, або прогресивної 

технічної чи професійної 

діяльності, включаючи 

відповідальність за всі пов’язані з 

цим рішення;  передача та 

застосування діагностичних та 

творчих навичок в різних 

контекстах 

ПРН2 ПРН4 ПРН5 ПРН6 

ПРН7 ПРН11 
 вирішення проблем; 

 використання інтернету; 

 експериментальне вивчення використання 

технологій; 

 опрацювання літератури;  

 аналіз ситуації та надання вирішення 

наданих сценаріїв; 

 розробка експериментів для тестування 

гіпотез; 

 застосовування теорії до відомої роботи або 

соціального контексту; 

 семінари 

 звіт, розробка політики 

відповідно до сценарію; 

 презентація експериментальних 

проектів; 

 розробка та презентація 

сценаріїв використання технологій; 

 есе/презентація; 

 блог/ дослідницький звіт щодо 

практичного контексту 

Прийняття рішень у сфері 

соціального та економічного 

контролю, Методи та моделі 

соціальної інформації, 

Великий дослідницький 

проект, 

Методи моделювання та 

оптимізації соціально-

економічних процесів 

Здібності – роль 

Ефективно працювати в команді 

під керівництвом кваліфікованих 

практикуючих спеціалістів; 

керувати великими, 

багаточисленними і гетерогенними 

групами 

ПРН4 ПРН5 ПРН7 ПРН10  вирішення проблем; 

 використання інтернету; 

  експериментальне вивчення використання 

технологій; 

 проведення досліджень, наприклад, 

опитування, фокус групи; 

 розробка та відповідальність за блог, 

дискусійну групу, електронну енциклопедію; 

 дослідницький проект; 

 розробка та виконання дослідницького 

проекту 

 дослідницькі звіти; 

 самооцінка та експертна оцінка 

ролі компетентності у регулярних 

проміжках часу 

Методологія та організація 

наукових досліджень,  

Методи соціального 

дослідження, 

Комп’ютеризація проекту 

управління підприємством 

Здібності – формування навичок 

навчатися 

Навчитися діяти в змінних та 

незнайомих навчальних 

контекстах; навчитися самостійно, 

професійно керувати навчальними 

ПРН2 ПРН7 ПРН8 ПРН10 

ПРН11 
 вирішення проблем; 

 практичні заняття; 

 клас wiki, веб, блог для он-лайн спільноти 

практиків 

 використання відповідних он-лайн ресурсів 

для роботи з іншими студентами, 

 само- та взаємооцінювання 

навчання; 

 підтвердження вивчення та план 

дій щодо навчання в майбутньому 

Методологія та організація 

наукових досліджень, 

Методи соціальних 

досліджень, 

Комп’ютеризація проекту 

бізнес-менеджменту, 

Добавлено примечание ([U1]): Чого? 
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Дескриптор рамки 

Програмні результати 

навчання 

Після успішного завершення 

цієї програми студенти 

зможуть: 

Запропоновані стратегії навчання Можливі стратегії оцінювання Модуль 

завданнями дискусійними форумами, електронною 

енциклопедією тощо. 

Інформаційні системи, 

Корпоративні системи, 

Викладання та психологія 

вищої школи 

Методика викладання 

математики та інформатики у 

вищій школі 

Здібності – аналіз 

Висловлювати свої власні думки та 

погляди, проявляючи солідарність 

з оточуючими 

ПРН4 ПРН5 ПРН7 ПРН10 

ПРН11 
 вирішення проблем; 

 тема обговорення / вклад Вікіпедіі до кібер 

світу; 

 практичні заняття; 

 оцінка споріднених дисциплін, тем, на 

приклад, мобільні телефони та рак. 

 клас wiki, веб, блогу для розробки он-лайн 

спільноти практики 

 звіти, прийнятна стратегія 

користувача, 

 само-, взаємооцінювання та 

оцінювання керівником, 

 групова презентація, розробка 

веб-сайту або електронної 

енциклопедії. 

Всі модулі циклу 

гуманітарної та соціально-

економічної підготовки 
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Додаток 4 

Перспективний план роботи Сумського державного університету 

№ Рекомендації Комплекс заходів Відповідальні  
Дата 

завершення 

1.  

Розвиток 

політики щодо 

внутрішнього 

забезпечення 

якості освітньої 

діяльності та 

якості вищої 

освіти  

1.1 Проведення фокус-групового дослідження, спрямованого на 

виявлення переваг та недоліків в організації системи забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти в університеті 

Проректор Карпуша 

В.Д., Люта О.В., 

Світайло Н.Д. 

Вересень 

2017 р. 

1.2 Проведення SWOT-аналізу систему внутрішнього забезпечення 

якості університету на основі ESG-2015. Система внутрішнього 

забезпечення якості університету повинна виконувати всі вимоги, 

описані в стандартах ESG-2015 1.1 -1.9. Формування пропозицій щодо 

усунення виявлених недоліків 

Проректор Карпуша 

В.Д., Юскаєв В.Б. 

Криклій О.А. Люта О.В. 

Лютий 2017 р. 

1.3 Формування методичних рекомендацій щодо забезпечення якості 

освітньої діяльності в інститутах (на факультетах) на основі ESG-2015 

на 2017/2018 н.р. 

Криклій О.А. 
Червень 

2017  р. 

1.4 Удосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти в частині визначення стратегії університету щодо 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Проректор Карпуша В.Д. 
Грудень 

2017  р. 

2.  

Формування 

чітких процедур 

розробки, 

моніторингу та 

перегляду 

освітніх програм 

2.1 Формування чіткої інституційної структури в частині визначення 

прав та обов’язків при розробці, моніторингу та перегляду освітніх 

програм 

2.2 Розробка Положення «Про освітні програми», що визначає 

процедури розробки, затвердження освітніх програм та навчальних 

планів. 

Карпуша В.Д. Юскаєв 

В.Б. Криклій О.А. 

Лук’янихін В.А. 

Заступники директорів 

(деканів) з методичної 

роботи 

Жовтень 

2017  р. 
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№ Рекомендації Комплекс заходів Відповідальні  
Дата 

завершення 

2.3 Формування методичних рекомендацій для розробки освітніх 

програм та навчальних планів. Розробка шаблонів описів освітніх 

програм та навчальних планів  

3.  

Підвищення 

ефективності 

залучення 

представників 

студентів 

3.1 Аналіз політики представництва студентів у внутрішній системі 

забезпеченння якості задля активізації в ній системи студентського 

представництва. 

3.2 У партнерстві зі студентами формалізувати роль та функції 

студентського представництва на всіх рівнях стуктури управління 

університетом. 

Карпуша В.Д., Король 

О.В., Студентські органи 

самоврядування 

Грудень 

2017 р. 

3.3 Розробка механізму включення студентів та аспірантів до 

робочих проектних груп, зокрема, формування підходу до відбору 

представників здобувачів вищої освіти. 

3.4 Щорічне звітування інститутів та факультетів Раді забезпечення 

якості вищої освіти СумДУ про залучення представників здобувачів 

вищої освіти та формування рекомендацій щодо вдосконалення процесу. 

Директори інститутів, 

декани факультетів 
Червень 2018р. 

3.5 Розробка пілотних процедур щодо опитування студентів та 

використання результатів проведених опитувань для вдосконалення 

системи забезпечення якості з прозорим підтвердженням Проректор Карпуша В.Д. 

Юскаєв В.Б., Люта О.В. 

Червень 

2017  р. 
3.6 Розробка «Положення про організацію оцінювання якості 

освітньої діяльності при вивченні студентами дисциплін» 

4.  
Залучення 

зовнішніх 

зацікавлених 

4.1 Аналіз організації роботи Експертних рад роботодавців 

відповідно до наказу ректора від 3.11.2015 № 0966-І «Про створення 

Експертних рад роботодавців»  

Директори інститутів, 

декани факультетів 

спільно з начальником 

Березень 

2017  р. 
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№ Рекомендації Комплекс заходів Відповідальні  
Дата 

завершення 

сторін для 

розробки та 

узгодження 

програм 

4.2 Обговорення результатів аналізу на засіданнях Рад з якості 

факультетів (інститутів) та Раді з якості університету   

відділу з практики та 

інтеграційних зв’язків із 

замовниками кадрів 

Лук’янихіним В.О. 

Жовтень 

2017  р. 

4.3 Розробка Положення, що регламентує участь зовнішніх 

стейкхолдерів у внутрішній системі забезпечення якості. Мета: створити 

чіткі формалізовані та прозорі процедури, що дозволять однозначно 

оцінити участь зовнішніх стейкхолдерів в забезпеченні якості освітньої 

діяльності. 

Продовження співпраці з роботодавцями та врахування їхніх думок у 

нових програмах від їх планування, до розробки, затвердження та 

впровадження, включаючи практичне навчання. 

Проректор Карпуша 

В.Д., Лук’янихін В.А. 

Жовтень 

2017  р. 

4.4 Розробка плану заходів щодо проведення паспортизації баз 

практик та потенційних партнерів-роботодавців з метою формування на 

випускових кафедрах баз даних роботодавців Директори інститутів, 

декани факультетів 

спільно з начальником 

відділу з практики та 

інтеграційних зв’язків із 

замовниками кадрів 

Лук’янихіним В.О. 

Жовтень 

2017  р. 

4.5 Розробка анкети для опитування випускників та роботодавців 

щодо розробки нових конкурентноспроможних освітніх програм та 

удосконалення наявних 

Листопад 

2017  р. 

4.6 Організація та проведення опитування випускників й 

роботодавців щодо розробки нових освітніх програм та удосконалення 

наявних  

Грудень 

2017  р. 

4.7 Розробка програмного модуля «Інтеграційні зв’язки із 

замовниками кадрів та випускниками» в АСУ «Университет» для 

удосконалення співпраці як із зовнішніми, так і з внутрішніми 

Начальник Центру 

інформаційних систем 

Хоменко В.В. 

Грудень 2017 

року 
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№ Рекомендації Комплекс заходів Відповідальні  
Дата 

завершення 

стейкхолдерами і можливістю створення баз даних випускників і 

підприємств-роботодавців   

5.  
Оцінювання 

студентів 

5.1 Обговорення питання «Про удосконалення системи оцінювання 

знань студентів» на Раді із забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти університету 

Криклій О.А. 
Березень 

2017  р.  

5.2 Розробка методичних рекомендацій для викладачів зі стандартів 

оцінювання, зворотнього зв’язку зі здобувачами вищої освіти з чіткими 

порадами щодо використання різних форм оцінювання для демонстрації 

досягнення результатів навчання. 
Карпуша В.Д. Любчак 

В.О. Юскаєв В.Б. 

Криклій О.А. 

Грудень 

2017  р. 

5.3 Нова редакція Положення про організацію освітнього процесу в 

частині зарахування, досягнення, визнання та атестації студентів 

(визначення правил визнання попередніх результатів навчання, 

компетенцій, набутих у рамках академічної мобільності, додаткового, 

формального та неформального навчання; особливостей проведення 

атестації для студентів з обмеженими фізичними можливостями). 

 

6.  

Розвиток 

навчальних 

ресурсів та 

підтримки 

студентів 

6.1 Запровадження механізму та організаційне забезпечення тьюторської 

допомоги та консультування здобувачів вищої освіти (в т.ч. осіб з 

обмеженими фізичними можливостями) протягом всього періоду 

навчання 

Проректори Карпуша 

В.Д., Король О.В. 

Грудень 

2017  р. 

6.2 Розробка стандартизованого шаблону для хендбуків за освітніми 

програмами, що містять інформацію щодо програми (частина «А») та 

загальний матеріал, що характеризує політики та правила СумДУ 

(частина «Б»). 

Проректори Карпуша 

В.Д., Черноус А.М. 

Король О.М. Бріжатий 

О.В. (generic material, 

such as University policies 

and regulations, in Part B) 

Грудень 

2017  р. 
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№ Рекомендації Комплекс заходів Відповідальні  
Дата 

завершення 

Криклій О.А. Люта О.В. 

(programme-specific 

information in Part A) 

Липень 2017 р. 

6.3 Наповнення довідника (хендбуку) за кожною освітньою програмою 

відповідно до шаблону (інформація Частини «A»). 

Директори інститутів 

(декани факультетів) 

Жовтень 

2017  р. 

6.4 Розробка анкети та проведення опитування студентів щодо рівня їх 

задоволеності якістю навчальних ресурсів та підтримки здобувачів 

вищої освіти 

Люта О.В. Світайло Н.Д. 
Жовтень 

2017  р. 

7.  

Забезпечення 

інформаційної 

прозорості 

університету та 

освітніх програм  

7.1 Розробка інформаційної моделі університету, структури 

інформаційного контенту, що буде орієнтована як на зовнішніх 

споживачів інформації (абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, 

випускників, інших стейкхолдерів і громадськості), так і 

забезпечуватиме можливість формування інформаційних блоків для 

ліцензування та акредитації освітніх програм за оновленими правилами 

та критеріями  

Проректор Любчак В.О. 
Грудень 

2017  р. 

7.2 Формування переліку обов’язкових складових публічної 

інформації щодо освітніх програм, що має бути оприлюднена на сайтах 

інститутів (факультетів) 

Юскаєв В.Б. Криклій 

О.А. Люта О.В. 

Вересень 

2017  р. 

7.3 Забезпечення технічної підтримки розміщення інформації щодо 

освітніх програм 
Проректор Любчак В.О. 

Вересень 

2017  р. 

7.4 Забезпечення оприлюднення інформації щодо освітніх програм 

на сайтах інститутів (факультетів). 

Директори інститутів 

(декани факультетів) 

Листопад 

2017  р. 
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№ Рекомендації Комплекс заходів Відповідальні  
Дата 

завершення 

7.5 Розміщення у відкритому доступі (на сайтах кафедр) інформації 

про діяльність викладачів. 

Директори інститутів 

(декани факультетів) 

Вересень 

2017  р. 

8.  Розповсюдження 

практичного 

досвіду, здобутого 

в рамках 

реалізації проекту 

TEMPUS ALIGN 

«Досягнення та 

регулювання 

балансу між 

освітніми 

програмами та 

кваліфікаційними 

рамками» 

8.1 Модернізація змісту пілотних освітніх програм «Менеджмент 

організацій» та «Комп’ютерна механіка» за результатами аналізу. 

Команди по роботі з 

програмою 

Жовтень 

2017 р. 

8.2 Затвердження вченою радою інституційних рекомендацій щодо 

узгодження освітніх програм з кваліфікаційними рамками. 

Юскаєв В.Б., Криклій 

О.А., Люта О.В., Голови 

рад із забезпечення 

якості в інститутах / 

факультетах 

Жовтень  

2017 р. 

8.3 Проведення самооцінки освітніх програм за освітнім ступенем 

«магістр» за критеріями, розробленими за проектом  

Проректор 

В. Д. Карпуша; 

В. Б. Юскаєв; 

О. В. Люта; директори 

інститутів (декани 

факультетів), завідувачі 

випускових кафедр. 

Грудень 

2017  р. 

8.4 Проведення тренінгів та консультацій учасниками грантового 

проекту TEMPUS ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між 

освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» 

Криклій О.А.  Щоквартально, 

протягом 2017-

2018 рр. за 

окремим 

розкладом 

9.  Вдосконалення 

вільного вибору 

2.1 Включення до освітніх програм бакалаврів блоку дисциплін 

вільного вибору, спрямованих на розвиток загальних компетентностей  

Директори інститутів 

(декани факультетів) 

Постійно, з 

2016 н.р. 
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№ Рекомендації Комплекс заходів Відповідальні  
Дата 

завершення 

студентами 

дисциплін 

2.2 Щорічне оновлення переліку дисциплін, що пропонуються 

студентам, на основі пропозицій інститутів та факультетів із 

затвердженням Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти університету  

2.3 Вільний вибір дисциплін студентами з використанням 

Електронного кабінету студента 
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