
Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти у Луцькому НТУ: механізм реалізації 

 

Метою реформування сфери вищої освіти в Україні є підвищення 

якості вищої освіти. При цьому, забезпечувати якість вищої освіти мають 

насамперед самі ж ЗВО, а імплементація норм Закону України «Про вищу 

освіту» передбачає розбудову систем внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти у ЗВО. Стан розбудови таких систем у ЗВО України на 

сьогоднішній день міжнародними експертами та НАЗЯВО визнається 

незадовільним. 

Хоча розбудова систем внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (далі – система внутрішнього забезпечення 

якості) є питанням відповідальності закладів вищої освіти, все ж системи 

ЗВО зможуть повноцінно та ефективно запрацювати лише за умов 

існування цілісної загальнонаціональної системи забезпечення якості вищої 

освіти.  

Міжнародні експерти та експерти НАЗЯВО визнають, що на 

сьогодні ми маємо не стільки процес повноцінної розбудови систем 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти у ЗВО України, скільки його підміну формальними діями та часто 

навіть його імітацію.  

Тому питання забезпечення якості освіти залишається заручником 

багатьох факторів та як на рівні університетів так і на національному рівні. 

Побудова систем внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в Університеті вже зараз наражається на 

брак розуміння природи такої системи та її зв’язку з майбутньою 

зовнішньою системою забезпечення якості вищої освіти у деяких 

працівників і керівників окремих підрозділів.  

Досвід функціонування відділу свідчить, що потребує уточнення 

того  в чому саме полягає сутнісна відмінність між зовнішньою та 

внутрішньою системою забезпечення якості вищої освіти. 

Зовнішня система забезпечення якості вищої освіти є насамперед 

системою інституційних суб’єктів (НАЗЯВО, МОН, незалежні установи 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, автономні ЗВО). Зовнішня 

система забезпечення якості вищої освіти України у теперішньому вигляді 

має стратегічну мету – припинити подальше функціонування  ЗВО, які 

нехтують питаннями якості освіти.  

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти є системою процедур, яка характеризуєтьсяя єдністю та 

повнотою. Побудувати внутрішню систему забезпечення якості вищої 

освіти у ЗВО означає розробити та впровадити систему процесів та 

процедур із забезпечення якості освіти до яких залучені усі працівники 

Університету. 



Згідно із Законом України «Про вищу освіту» система внутрішнього 

забезпечення якості Університету передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

– визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти; 

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

– щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, педагогічних 

працівників та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах тощо; 

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

– запобігання проявам академічної недоброчесності; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації тощо. 

Звичайно ж розбудова такої системи передбачає створення у ЗВО 

відповідного підрозділу із забезпечення якості освіти. При цьому важливо: 

– по-перше, не зводити розбудову системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти лише до створення відповідного підрозділу,  

– по-друге, адекватно оцінювати можливості такого підрозділу і 

залучати до формування системи усі уповноважені підрозділи 

Університету. 

При цьому, також важливо не ототожнювати організаційну 

структуру із забезпечення якості освіти та саму внутрішню систему 

забезпечення якості освіти у ЗВО. 

Тут доречною є одна з рекомендацій міжнародних експертів: 

«Створити організаційну структуру, конкретну модель якої кожен заклад 

може обирати самостійно. Ця структура може мати вигляд або окремого 

органу, який централізовано відповідає за гарантування якості у закладі, або 

розподіленої структури з такою ж функцією, де відповідальність делегована 

на рівень факультетів (інститутів) чи перерозподілена між структурними 

підрозділами закладу…». 

Кожен заклад вищої освіти може та навіть повинен самостійно 

обрати відповідну модель. Разом з тим, нам варто виходити з розуміння 

того, що лише наявність органу, який буде централізовано координувати 

процеси забезпечення якості освіти у ЗВО і, дозволить ефективно лише на 

першому етапі розбудовувати відповідну систему забезпечення якості. 

При з’ясуванні даного питання потрібно зважати на  пункт 4 частини 

другої статті 36 Закону «Про вищу освіту», згідно з яким саме вчена рада 



«визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти».  

Мова не йде про одноразове визначення системи та відповідно 

затвердження повного переліку відповідних процедур. Процес розробки та 

вдосконалення процедур є безперервним.  

Відділ із забезпечення якості освіти не повинен дублювати роботу 

інших відділів, так само як і інші відділи не можуть виконувати його 

завдання.  

Отже, від відділу варто очікувати розробки ефективних процедур із 

забезпечення якості освіти, консультування щодо їх впровадження на рівні 

окремих підрозділів ЗВО та моніторинг за дотриманням відповідних 

процедур.  

Стратегічним завданням відділу спільно з вченою радою та 

ректором є створення та впровадження системи процедур із забезпечення 

якості освіти, яка буде характеризуватися єдністю та повнотою. 

Такий підхід близький тому баченню, який викладений у 

Аналітичному звіті Міжнародного фонду досліджень освітньої політики і 

який доволі відчутно орієнтується саме на студентоцентричну модель 

всього закладу вищої освіти.  

Але у нашому випадку метою удосконалення і регламентування 

існуючих процедур із забезпечення якості вищої освіти є забезпечення 

сприятливих умов для науково-педагогічної діяльності та навчання у 

закладі вищої освіти. 

Розробка процедур має здійснюватися передусім на основі аналізу 

діяльності окремих підрозділів закладу вищої освіти.  

Ефективність роботи відділу можна визначати лише в ході 

зовнішнього оцінювання забезпечення якості освіти у закладі, оскільки таке 

оцінювання означає насамперед оцінювання ефективності відповідних 

процедур.  

Незадовільна оцінка процедур забезпечення якості освіти у закладі є 

насамперед незадовільною оцінкою роботи віповідного відділу закладу із 

забезпечення якості освіти. Але таку відповідальність мають розділити 

вчена рада та керівник ЗВО. 

Щодо впровадження відповідних процедур забезпечення якості 

освіти у ЗВО, то вони усі мають бути попередньо затверджені вченою 

радою, як це передбачено пунктом 4 частини другої ст.36 Закону «Про вищу 

освіту».  

При цьому, на етапі впровадження процедур особливо важливою є 

співпраця відділу та вченої ради Університету. Впровадження процедур має 

супроводжуватися постійним їх удосконаленням і адаптацією, що в свою 

чергу буде потребувати відповідних рішень вченої ради. Тому, не потрібно 

сприймати систему процедур забезпечення якості, на першому етапі, як 

завершену «конституцію», ефективні процедури управління якістю, що 



відповідають вимогам міжнародних стандартів можна упровадити лише  в 

ході їх тривалого опрацювання та удосконалення. Вчена рада має з 

розумінням ставитися до цього процесу та супроводжувати його своїми 

рішеннями. Колективу Університету потрібно сприйняти той факт що 

впровадження процедур є водночас процесом їхньої адаптації та 

вдосконалення. 

Процес контролю забезпечення якості освіти у закладі полягає у 

системному та постійному моніторингу дотримання процедур. Складно 

ефективно здійснювати моніторинг всього навчального процесу, проте 

можна ефективно здійснювати моніторинг дотримання регламентів та 

стандартів процедур. За результатами моніторингу керівництво та вчена 

рада Університету мають отримувати підстави для ухвалення відповідних 

рішень, зокрема рішень кадрового характеру. 

 

Рекомендації щодо реалізації: 

1. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та 

освітньої діяльності в Університеті буде розбудовуватися як система 

стандартизованих процедур, яка характеризується єдністю та повнотою і за 

своєю суттю є системою управління якістю.  

2. Розробка і удосконалення процедур із забезпечення якості 

вищої освіти будуть направлені на забезпечення сприятливих умов для 

науково-педагогічної діяльності та навчання в Університеті. Тому нові 

процедури будуть сприяти розбудові моделі вищої освіти, яка 

розбудовується довкола студента та викладача як головних суб’єктів 

освітнього процесу. 

3. Основою запровадження та функціонування системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти прийняти стандарт ISO 9001:2015 

«Система управління якістю. Вимоги», як такий що визначає вимоги, яким 

повинна відповідати система внутрішнього забезпечення якості, щоб 

гарантувати постійну відповідність результатів освітньої діяльності 

вимогам замовника. 

4. Система регламентуватиме діяльність усіх співробітників 

Університету, які впливають на якість кінцевого результату і на 

задоволеність споживачів (замовників). 

5. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти Університету передбачатиме контроль за 

дотриманням регламентів процедур: 

– кадрового забезпечення освітньої діяльності; 

– навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності; 

– матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності; 

– забезпечення якості проведення навчальних занять; 

– забезпечення якості знань студентів; 

– забезпеченням мобільності студентів; 



– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

– запобігання проявам академічного плагіату у працях здобувачів 

вищої освіти. 

 

В. о. завідувача відділу 

забезпечення якості вищої освіти  

та неперервного навчання     Ляшенко О. М. 


