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стейкголдерів у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти  

розроблено відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Законів України  «Про 

освіту» та «Про вищу освіту», рекомендацій Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, Стандартів вищої освіти, принципів 
Європейського простору вищої освіти, Стратегії розвитку Інституту на 2020-2025 

рр. та локальних документів. Вивчення думки внутрішніх і зовнішніх 

стейкголдерів, залучення їх до освітнього процесу, до формулювання цілей 

освітніх програм та програмних результатів навчання у формі 

розвитку/удосконалення ключових і фахових компетентностей є невіддільним 

складником системи забезпечення якості вищої освіти БІНПО. Планові і 

позапланові (тематичні) опитування внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів 

проводяться кафедрами і структурними підрозділами БІНПО, які організовуються 

на принципах академічної доброчесності, прозорості, неупередженості, відкритості 

і достовірності інформації, етичних норм в соціологічних дослідженнях, 

анонімності (якщо інше не передбачене метою анкетування), конфіденційності .
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і 

зовнішніх стейкголдерів у Білоцерківському інституті неперервної 

професійної освіти (далі – Положення) є нормативним документом, що визначає 

порядок вивчення думки зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів та всіх учасників 

освітнього процесу. 

1.2. Положення про організацію та проведення опитувань внутрішніх і 

зовнішніх стейкголдерів у Білоцерківському інституті неперервної професійної 
освіти розроблено відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Законів України  

«Про освіту» та «Про вищу освіту», рекомендацій Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, Стандартів вищої освіти, принципів 

Європейського простору вищої освіти, Стратегії розвитку  БІНПО на 2020-2025 рр. і 

локальних документів. 

1.3. Вивчення думки внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів, залучення їх до 

освітнього процесу, до формулювання цілей освітніх програм та програмних 

результатів навчання у формі розвитку/удосконалення ключових і фахових 

компетентностей є невіддільним складником системи забезпечення якості 

вищої освіти БІНПО.  

1.4. Планові і позапланові (тематичні) опитування внутрішніх і зовнішніх 

стейкголдерів проводяться кафедрами і структурними підрозділами БІНПО, які 

організовуються на принципах академічної доброчесності, прозорості, 

неупередженості, відкритості і достовірності інформації, етичних норм в 
соціологічних дослідженнях, анонімності (якщо інше не передбачене метою 

анкетування), конфіденційності. 

1.5. Опитування внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів проводиться з метою  

• отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволеності 

станом навчання, викладання за освітніми програмами у БІНПО; 

• виявлення і поширення кращих освітніх практик; 

• удосконалення освітніх програм відповідно до соціокультурних та 

суспільних викликів, вимог ринку праці;  

• забезпечення здобувачів освіти необхідними ключовими і фаховими 

компетентностями, що відповідають вимогам ринку праці;  

• сприяння проходженню виробничої практики на сучасних 

виробництвах та ознайомлення з виробничими інноваціями;  

• розроблення  сучасних методик, технологій провадження 

освітнього процесу, зорієнтованих на задоволення освітніх потреб 

здобувачів освіти тощо. 

 
1.6. У Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

 

➢ Гарант освітньої програми – це науково-педагогічний або науковий 

працівник, який/яка працює за основним місцем роботи, несе відповідальність 

за якість освітньої програми, має науковий ступінь та/або вчене звання за 

відповідною чи спорідненою до освітньої програми спеціальністю, або 

належний досвід роботи в галузі. Призначення, права та обов’язки гаранта 
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освітньої програми відносяться до автономії закладу вищої освіти. Цей 
працівник/працівниця може виступати гарантом лише однієї освітньої 

програми. Гарант освітньої програми може працювати на відповідній кафедрі. 

Дуальна освіта ґрунтується на таких формах організації освітнього процесу, 

що поєднують, одного боку, навчання на території та за правилами ЗВО, а з 

іншого – безпосередньо на робочому місці: на виробництві, в установі, 

організації, або «в полі». Передбачає активну участь працедавців, насамперед 

у наданні можливостей здобувачам вищої освіти опановувати практичні 

навички, залученні викладачів-практиків, розвитку матеріально-технічної бази 

ЗВО, розробці нових методичних підходів. 

➢ Дуальна освіта має на меті розвивати у здобувачів вищої освіти практичне 

розуміння особливостей своєї професії, адаптувати освітній процес у ЗВО до 

вимог ринку праці. Наявність елементів дуальної освіти не є обов’язковою 

при акредитації освітніх програм. Однак наявність таких елементів надає 

освітній програмі суттєві переваги. 

➢ Моніторинг – це відстеження, діагностика, прогнозування результатів 
діяльності учасників освітнього процесу в контексті забезпечення якості 

вищої освіти в Інституті за допомогою спеціальних методик і заходів, серед 

яких – опитування. 

➢ Опитування – методика вивчення думки репрезентативної сукупності 

респондентів (внутрішніх або зовнішніх стейкголдерів) щодо якості освітньої 

діяльності в Інституті. 

➢ Процедура (від лат. procedo – просуваюсь, проходжу) означає офіційно 

встановлений порядок здійснення освітньої діяльності в університеті, 

послідовність дій стейкхолдерів при здійсненні участі в освітньому процесі 

для внесенні пропозицій для покращення якості вищої освіти в університеті . 

➢ Силабус – це документ, в якому роз’яснюється взаємна відповідальність 

викладача і студента. У ньому представляються процедури (у т.ч. стосовно 

deadlines і принципів оцінювання), політики (включно з політикою 

академічної доброчесності) і зміст курсу, а також календар його виконання. В 
силабусі мають бути озвучені вимірювані цілі, які викладач ставить перед 

своєю дисципліною. Студент має зрозуміти, чого він/вона зможе навчитися, 

чим саме може бути корисним цей курс. Силабус окреслює концептуальний 

перехід від «здобування знань» і «одержання практичних навичок» до 

компетентностей, що їх може засвоїти студент, вивчаючи цей курс. Силабус 

включає в себе анотацію курсу, мету (компетентності), перелік тем, матеріали 

для читання, правила стосовно зарахування пропущених занять. На відміну 

від робочого тематичного плану і навчально-методичного комплексу 

дисципліни, силабус створюється для студента. 

➢ Стейкголдери (англ. Stakeholders) – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні 

особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною 

мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх 

називають групами інтересів або групами впливу.  

➢ Зовнішні стейкголдери:  

✓ держава, яка здійснює нормативно-правове регулювання діяльності ЗВО 
і основне замовлення на підготовку фахівців вищої освіти через розподіл 

державного замовлення на підготовку кадрів;  

✓ регіональні органи державної влади та органи місцевого самоврядування;  
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✓ роботодавці (великі промислові підприємства; малі та середні 
підприємства; організації соціальної сфери), які зацікавлені в компетентних 

фахівцях;  

✓ школярі, абітурієнти та їх батьки, які знаходяться на стадії вибору ЗВО;  

✓ освітні установи різних типів та видів, які розташовані в регіоні 

дислокації ЗВО; 

✓ інвестори, які зацікавлені у розвитку наукових досліджень й 

інноваційних технологій, та організації-партнери у реалізації державних і 

міжнародних програм з розвитку освіти і соціуму;  

✓ кадрові агентства, зацікавлені в підборі висококваліфікованих фахівців;    

✓ різноманітні громадські організації та об’єднання, які безпосередньо не 

пов’язані із системою освіти (політичні партії, етнічні та інші соціальні групи, 

творчі спілки, наукові установи тощо), але які зацікавлені у соціальному 

партнерстві.  

➢ Внутрішні стейкголдери:  

− різні категорії осіб, що отримують освіту (студенти бакалаврату, 

магістратури, вільні слухачі, аспіранти та докторанти) та їх батьки;  

− науково-педагогічні працівники, навчально-допоміжний і 

адміністративно-управлінський персонал; 

− замовники освітніх послуг (підприємства, організації, установи, фізичні 

особи, навчально-методичні центри); 

− фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу .  

−  

➢ Студентоцентрований підхід (student-centeredapproach) розглядає 

здобувача вищої освіти як суб’єкта з власними унікальними інтересами, 

потребами і досвідом, спроможного бути самостійним і відповідальним 

учасником освітнього процесу. Протилежністю цього підходу є парадигма 

студента як об’єкта навчання, не спроможного на повноцінну агентність, а 

відтак такого, що потребує виховання і догляду. У цій парадигмі заклад 

вищої освіти патерналістично вирішує, що і як мають вчити студенти. 

Студентоцентрований підхід передбачає взаємоповагу між студентом і 

викладачем, реальну вибірковість дисциплін, участь студентів у системі 

внутрішнього забезпечення якості ЗВО та процесах акредитації освітніх 
програм, наявність процедур реагування на студентські скарги та ін. 

Посилюється роль викладача як фасилітатора. Він не лише читає лекції, а й 

організовує інтерактивне спілкування, сприяє особистісному розвитку 

студентів, формує атмосферу взаєморозуміння і довіри. 

➢ Minor – це мінімальний набір курсів, що дозволяє здобувачеві вищої освіти 

одержати загальну уяву з іншої галузі або спеціальності. Певний minor 

пропонується в рамках широкого переліку вибіркових дисциплін, згідно з 

відповідною політикою ЗВО. 

➢ Soft skills (м’які навички, соціальні навички чи навички успішності) 

дозволяють випускникам ЗВО бути успішними на своєму робочому місці. До 

soft skills зараховують навички комунікації, лідерство, здатність брати на себе 

відповідальність, працювати в критичних умовах, вміння полагоджувати 

конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом, розуміння 

важливості deadline (вчасного виконання поставлених завдань), здатність 

логічно і критично мислити, самостійно приймати рішення, креативність 
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тощо. Іноді до соціальних навичок також зараховують знання іноземних мов, 
в першу чергу англійської мови. ЗВО повинен мати власну політику стосовно 

розвитку soft skills у своїх здобувачів вищої освіти та викладачів. Ця політика 

також зумовлює співпрацю з працедавцями та випускниками, впливає на 

репутаційний капітал ЗВО. Іноді вживається синонімічний термін transferable 

skills (навички, що їх можна переносити). Мова йде про навички, що 

вважаються цінними на будь-якому робочому місці, незалежно від 

професійної сфери. 

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ СТЕЙКГОЛДЕРІВ ДО МОНІТОРИНГУ 

І ДІАГНОСТУВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ У БІНПО 

 

2.1. Метою залучення стейкголдерів до моніторингу і діагностування 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти  є: отримання об’єктивної 

інформації щодо очікувань та задоволеності станом навчання, викладання за 

освітніми програмами у БІНПО; виявлення і поширення кращих освітніх практик; 

удосконалення освітніх програм відповідно до соціокультурних та суспільних 

викликів, вимог ринку праці; забезпечення здобувачів освіти необхідними 

ключовими і фаховими компетентностями, що відповідають вимогам ринку праці; 

сприяння проходженню виробничої практики на сучасних виробництвах та 

ознайомлення з виробничими інноваціями; розроблення  сучасних методик, 

технологій провадження освітнього процесу, зорієнтованих на задоволення 

освітніх потреб здобувачів освіти тощо. 

 

2.2. Завдання залучення до опитувань щодо якості освітнього процесу та 

якості вищої освіти стейкголдерів:  

 

2.2.1. внутрішніх стейкголдерів:  
- сприяти постійному вдосконаленню змісту освітніх програм шляхом їх 

систематичного моніторингу та участі в громадському обговоренні;  

- підтримувати культуру академічної доброчесності в Інституті на засадах 

прозорості, неупередженості та достовірності інформації і дотримуватися етики 

академічних відносин;  

- сприяти розбудові інклюзивного освітнього середовища (покращенню 

соціально-побутових умов здобувачів вищої освіти) та покращенню матеріально -

технічного забезпечення освітнього процесу тощо;  

- сприяти покращенню якості освітньої діяльності, зокрема якості 

викладання, практичної підготовки, наукової роботи, об’єктивності оцінювання 

результатів навчання здобувачів вищої освіти, а також якості навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу  тощо; 

- використовувати результати опитування як один з елементів моніторингу 

рівня якості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти.  
 

2.2.2. зовнішніх стейкголдерів:  
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- визначати пріоритетні напрямки діяльності Інституту за рахунок сталого 
розвитку в умовах ринкової економіки регіону, країни, світу;  

- підтримувати зворотній зв’язок з Інститутом для інформування його про 

ефективність чинних освітніх програм підготовки фахівців різних спеціальностей 

та надання пропозицій щодо їх постійного вдосконалення;  

- сприяти розвитку і поглибленню фундаментальних і прикладних 

наукових досліджень, інноваційної діяльності, освітніх і додаткових послуг, що 

відповідають світовим стандартам, гарантуванню високої якості освітнього 

процесу та наукових досліджень;  

- сприяти співпраці Інституту із провідними підприємствами, 

організаціями, академічними й освітніми установами для створення і розвитку 

продуктивних зв’язків з ринком праці та освітянським простором у питаннях 

розроблення та впровадження інноваційних технологій в науці, управлінні та 

освітньому процесі. 

 

2.3. Інтересами та очікуваннями стейкголдерів освітніх програм Інституту є:  
- для держави – розвиток якісної освіти полягає у підготовці майбутніх 

фахівців різних галузей, різнобічній і сучасній підготовці громадян до викликів і 

ризиків сучасності і майбутнього, їх патріотичному вихованні, толерантності, 

знятті соціальної напруги і мінімізації конфліктів, подоланні соціальних проблем, 

зокрема, безробіття і бідності; 

- для бізнесу – усвідомлення переваг формування активного споживача на 

ринку благ і компетентного фахівця на ринку праці, розвиток можливостей 

самозайнятості й індивідуального підприємництва;  

- для здобувачів освіти – можливість отримання сучасної та якісної освіти, 

сприятливих умов для особистісного розвитку і навчання, збереження фізичного та 

психічного здоров’я, задоволення запитів у самореалізації в суспільстві; 

- для науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників, 

інших співробітників Інституту – можливість особистісної самореалізації і 

розвитку наукових інтересів, гарантії зайнятості, гідні умови праці, матеріальне, 
інформаційне і технічне забезпечення освітньої і наукової діяльності, можливість 

підвищення кваліфікації;  

- для замовників освітніх послуг – задоволення запитів в отриманні 

якісної освіти, відкритості і доступності інформації, прозорості конкурсних 

процедур. 

2.4. Зовнішні стейкхолдери залучаються для проведення експертної оцінки 

якості освітніх програм спеціальностей із числа підприємств та установ, де 

застосовуються інновації у виробництві, управлінні та економічній діяльності, з 

якими Інститут має договір (меморандум) про співпрацю та можливість 

проходження студентами виробничої практики.  

2.5. Зовнішні стейкголдери проводять експертне оцінювання освітніх програм 

в частині фахової підготовки, але не втручаються в процедури здійснення 

освітнього процесу та академічної складової щодо формування результатів 

навчання з інтегральних та загальних компетентностей здобувачів вищої освіти. 

2.6. Вплив стейкголдерів на якість освітніх програм здійснюється через участь 
у роботі проєктних груп щодо оновлення/удосконалення діючих та розроблення 

нових освітніх програм; надання пропозицій щодо забезпечення їх відповідності 

нормативним документам з освіти та сучасним вимогам ринку праці; надання 
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пропозицій щодо врахування сучасних технологій у сфері виробництва, 
управління, економіки. 

2.7. Інститут реалізує політику єдиної системної комунікації з усіма 

стейкголдерами. Комунікація із ними включає короткострокові і довгострокові 

взаємодії, характер яких визначається пріоритетними напрямами діяльності 

Інституту. 

2.8. Визначення і взаємодія із стейкголдерами освітніх програм відбувається 

за стандартом AA1000SES на основі необхідності вирішення актуальних питань 

організації освітнього процесу. 

2.9. Інститут систематично підвищує ефективність взаємного співробітництва 

зі стейкголдерами і власну конкурентоспроможність в умовах сталого розвитку. 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ СТЕЙКГОЛДЕРІВ 

 

3.1. Опитування внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів за відповідними 

напрямами здійснюють кафедри і структурні підрозділи Інституту відповідно до їх 

повноважень та представники студентського самоврядування. 

3.2. Стейкголдери освітніх програм визначаються:  

- за впливом на освітню діяльність БІНПО (високий; середній; низький 

рівень впливу);  

- за ступенем інтересу до освітньої діяльності та програмних результатів 

навчання (високий; середній; низький рівні);  
- по відношенню до освітньої діяльності та результатів навчання (підтримка; 

протидія; супротив). 

3.3 Цільовою аудиторією опитувань можуть бути здобувачі вищої освіти 

всіх рівнів і форм навчання, отримувачі додаткових освітніх послуг, науково-

педагогічні і педагогічні працівники Інституту, абітурієнти, випускники, замовники 

освітніх послуг, науково-педагогічні працівники, роботодавці, тематичні партнери 

тощо. 

3.4. Опитування на рівні Інституту передбачає вивчення думки: 

 

- здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності якістю освітньої 

програми; якістю кадрового, методичного та матеріально -технічного забезпечення 

освітнього процесу; якістю викладання навчальних дисциплін; якістю проведення 

контрольних заходів, об’єктивності оцінювання та наявності/відсутності 

інформування про критерії і методи оцінювання зрозумілості і прозорості критеріїв 
оцінювання з дисципліни; якості організації і обсягу самостійної роботи; якості 

практичної підготовки; дотримання принципів студентоцентрованого навчання, 

викладання та оцінювання (зокрема, поваги і уваги до потреб здобувачів освіти 

(слухачів), гнучкості індивідуальної освітньої траєкторії тощо); рівня задоволеності 

здобувачів освіти (слухачів) організаційною, інформаційною підтримкою з боку 

кафедр, структурних підрозділів; дотримання принципів академічної 

доброчесності; дотримання вимог із запобігання корупції, мобінгу і булінгу, 

дискримінації, дотримання процедур вирішення конфліктів; реалізації права на 
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навчання за освітньою програмою для осіб з особливими освітніми  потребами 
тощо. 

- науково-педагогічних і педагогічних працівників Інституту щодо умов 

для підвищення якості організації освітнього процесу; можливостей підтримки і 

науково-методичного супроводу з розвитку професійних навичок; заохочення 

наукової діяльності для посилення зв’язку між освітою, виробництвом і практикою; 

застосування інноваційних методів і технологій викладання; дотримання чітких, 

прозорих і справедливих процедур конкурсу на заміщення вакантних посад; 

задоволеності якістю умов праці тощо; 

- випускників щодо якості освітньої програми, за якою було здобуто 

освіту; відповідності змісту освіти випускників потребам ринку праці; можливості 

працевлаштування за здобутою професією; відповідності розвинутих 

компетентностей очікуванням і запитам роботодавців, відповідності змісту їх 

освіти вимогам ринку праці, потреб в інших освітніх пропозиціях для подальшого 

професійного розвитку; 

- роботодавців і тематичних партнерів щодо задоволеності якістю 
підготовки фахівців в Інституті; відповідності компетентностей, набутих 

здобувачами освіти, зайнятому місцю праці; затребуваності освітньої програми; 

рівень задоволення роботодавців якістю підготовки фахівців в Університеті; 

відповідності потребам ринку праці у випускниках за тією чи іншою освітньою 

програмою (спеціальністю); перспективних напрямів взаємодії і залучення 

роботодавців до освітнього процесу та пропозицій щодо вдосконалення освітньої 

діяльності Інституту тощо. 

3.5.  В Інституті напрацьована практика опитувань та залучення внутрішніх і 

зовнішніх стейкголдерів до перманентного моніторингу і громадського 

обговорення Освітніх програм за такими формами: 

- проведення спільних засідань кафедр із зовнішніми і внутрішніми 

стейкхолдерами; 

- організація і проведення спільних науково-практичних заходів 

(міжнародних/усеукраїнських/регіональних конференцій, майстер-класів, 
вебінарів, круглих столів, міжнародних стажувань тощо); 

- проведення тематичних онлайн-зустрічей; 

- проведення планових і тематичних опитувань студентів, випускників, 

роботодавців і ключових стейкголдерів тощо. 

3.6. Вивчення думки стейкголдерів щодо покращення якості вищої освіти в 

здійснюється за допомогою опитування; анкетування; інтерв’ювання, бесіди, 

дискусії, публічних виступів, тематичних зустрічей, круглих столів відкритих 

форумів з учасниками освітнього процесу та зацікавленими сторонами тощо. 

3.7. Розроблена і затверджена форма опитування (анкета, інтерв’ю, бліц-

опитування тощо) має пройти процедуру пілотного опитування або так званого 

«пре-тесту». На стадії пілотного опитування можна виявити, зокрема: хибні 

інтерпретації запитань анкети респондентами; порушення логічного слідування 

запитань одне за одним; додаткові альтернативи для закритих запитань, що могли 

пройти повз увагу; і в цілому загальну реакцію респондентів на анкету.  

3.8. Опитування можуть проводитися в онлайн-формі або з використанням 
паперових носіїв. Опитування може включати питання з відкритими і закритими 

відповідями (одиничний і множинний вибір) тощо. 

3.9. Опитування здійснюється в таких форматах: 
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- онлайн на LMS «Профосвіта» в автоматизованій системі студентських 
опитувань «Форум» у веб-ресурсі тієї чи іншої студентської групи 

(http:profosvita.org) Пройти опитування в автоматизованій системі «Форум» можуть 

лише здобувачі вищої освіти, авторизувавшись за допомогою  облікового запису.  

 

- за допомогою системи 

електронного тестування та 

аналітики в освітньому процесі. 

Використання електронних тестів 

розроблених на платформі 

profosvita.org, впровадження Plickers 

як хмарної технології фронтального 

опитування, електроних тестів Google-

форм, Майстер-Тест, Quizlet, Online 

Test Pad, Тесторіум. Використовуються при проведенні цільових опитувань, 

де мінімізована персоналізація анкет; 
- на презентативній локації освітньої платформи «Профосвіта» розміщено 

анкету «Вивчення освітніх запитів і потреб замовників освітніх послуг»  з метою 

забезпечення якості надання освітніх послуг. Вивчення професійних запитів і 

потреб слухачів курсів підвищення кваліфікації відбувається за допомогою 

розробленого й апробованого Банку психолого-андрагогічних діагностик, що 

включає рефлексійні анкети, комплексні анкети, бліц-опитування, тести, 

самотести, комп’ютерне діагностування, інтерв’ювання. Проводиться кількісний і 

якісний аналіз результатів за допомогою математичної обробки і педагогічної 

інтерпретації отриманих експериментальних даних. 

-на LMS «Профосвіта» функціонує постійно діюча авторська рубрика «In 

focus of monitoring» («У фокусі моніторингу») , що доступна за посиланням: 

https://profosvita.org/course/view.php?id=335.Запропоновано авторський спецкурс 

«Моніторинг якості освіти в контексті взаємодії із стейкґолдерами» . Також 

вміщено аналітичні матеріали щодо проведення стартового, проміжного і 

заключного етапів моніторингу якості. 

 

 

https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
https://profosvita.org/mod/page/view.php?id=7984
https://profosvita.org/course/view.php?id=335
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Рис. Рубрика «In focus of monitoring» («У фокусі моніторингу») на LMS 
«Профосвіта» 

 

- особисто, якщо необхідно з’ясувати персоналізовану інформацію, отримати 

інформацію з того чи іншого питання у роботодавців та тематичних партнерів. 

  

3.10. Організація опитувань внутрішніх і зовнішніх стейкголдерів передбачає 

методичне забезпечення, опрацювання, аналіз і представлення результатів 

опитування у вигляді аналітичних звітів, презентацій тощо.  

3.11. Результати опитування оформляються у вигляді аналітичного звіту та 

надаються директору та/або заступнику директора, завідувачам випускових 

кафедр, гарантам освітніх програм, членам проєктної групи, науково-педагогічним 

працівникам, задіяним в освітньому процесі. 

3.12. Загальноінститутське опитування здобувачів вищої освіти 

проводиться щорічно. Опитування щодо якості викладання кожної дисципліни, 

яка вивчалася здобувачем освіти, рекомендовано проводити щосеместрово 
наприкінці першого та другого навчальних семестрів. Опитування науково -

педагогічних працівників та інших працівників організовується з періодичністю 

один раз на два роки. Опитування випускників проводиться один раз на два роки. 

Опитування роботодавців проводиться один раз на два роки.  

3.13. Планові опитування – це щорічні обов’язкові опитування за 

результатами вивчення освітніх компонентів, якості освітніх програм. 

3.14. Тематичні (позапланові) опитування – це опитування стейкголдерів 

за потребою. Ініційовані директором, заступником директора, гарантами ОП та 

іншими зацікавленими особами/підрозділами щодо окремих аспектів організації 

освітнього процесу у БІНПО.  

3.15. Порядок проведення планових опитувань:  

- розроблення змісту та форми опитувальника, гоогл-форми;  

- розроблення програми, плану та графіку проведення опитування зовнішніх 

і внутрішніх стейкголдерів;  
- безпосереднє опитування зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів, обробка і 

аналіз отриманих результатів;  

- підготовка звіту, аналітичної доповіді, презентації за результатами 

опитування та інформування про них учасників освітнього процесу;  

- формування пропозицій щодо врахування результатів опитування 

зовнішніх і внутрішніх стейкголдерів з метою підвищення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти.  

3.16. Позапланові (тематичні) опитування проводяться для вирішення 

поточних завдань, що виникають безпосередньо під час освітньої діяльності. 

Здобувачі освіти мають право ініціювати проведення власних опитувань з метою 

вдосконалення, покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Дирекція БІНПО забезпечує прозорість і публічність опитувань здобувачів освіти.  

3.17. Участь здобувачів у процедурах забезпечення та покращення якості 

вищої освіти передбачає їх співпрацю з відповідальними за певну процедуру і 

захід, зокрема заступником директора з навчальної роботи, завідувачем кафедри, 
гарантом освітньої програми, науково-педагогічними, педагогічними 

працівниками, кураторами груп, структурними підрозділами, що забезпечують 

супровід освітнього процесу тощо. 
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3.18. Оприлюднення результатів опитування здійснюється після погодження 
з директором на основі статистичних даних, аналітичних звітів і довідок. 

Результати опитування можуть розглядатися на Вченій раді БІНПО. 

3.19. Оприлюднення результатів опитування здійснюється на офіційному 

веб-сайті БІНПО в розділі Експерту з якості вищої освіти підкрітерій 1.2. 

«Результати громадського обговорення щодо якості освітніх програм» 

(https://binpo.com.ua/). Також результати опитування можуть бути представлені на 

наукових, науково-методичних, науково-практичних заходах, зокрема семінарах, 

конференціях, лекціях, тематичних дискусіях, дискусійних панелях  тощо, або в 

наукових та інших публікаціях. 

3.20. Стейкголдери мають бути поінформовані про врахування / не 

врахування їхніх пропозицій щодо удосконалення процесів забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

 
4. НАПРЯМИ ВПЛИВУ СТЕЙКГОЛДЕРІВ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

 

4.1. На рівні Інституту стейкголдери мають право впливати на:  

- процес надання якісної освіти та забезпечення сприятливих умов 
навчання і викладання;  

- публічність та прозорість управлінської, організаційної і кадрової 

інформації (наявність уніфікованої інформаційної системи на офіційному веб-сайті 

БІНПО (htpp: binpo.com.ua);  

- організацію та вдосконалення умов вступної кампанії;  

- адаптацію здобувачів вищої освіти до сучасного академічного життя , 

їхню соціалізацію;  

- оптимізацію і вдосконалення цифрових ресурсів закладу освіти;  

- прозорість конкурсів;  

- діяльність щодо вдосконалення роботи інститутських сервісів (кафедри, 

відділи, вчена рада, студентське самоврядування тощо);  

- зв’язок із потенційними роботодавцями, організацію працевлаштування 

випускників;  

- підготовку спеціалістів високої кваліфікації;  

- створення груп та комісій з питань етики та академічної доброчесності 
шляхом сприяння академічній доброчесності (формування академічної спільноти, 

несумісної з корупцією, академічним плагіатом, фальсифікацією, списуванням, 

обманом, хабарництвом, необ’єктивним оцінюванням тощо).  

4.2. На рівні кафедр, відділів стейкголдери мають право впливати на:  

- процес розробки, систематичний контроль, періодичне ознайомлення з 

освітніми програмами спеціальностей та їх змістом;  

- оцінку рівня компетенцій професорсько-викладацького складу: 

професійних характеристик, педагогічної діяльності, науково -дослідної, навчально-

методичної та організаційної роботи, міжнародної співпраці тощо;  

- якість методичного забезпечення навчальних дисциплін;  

- вибір методів навчання та виховання під час проведення навчальних 

дисциплін;  

- якість і об’єктивність оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти щодо компетенцій, зазначених в освітній програмі;  
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- якість матеріально-технічної бази спеціальності;  
- якість процесу набуття практичного досвіду здобувачами вищої освіти;  

- забезпечення справедливості при формування рейтингів успішності 

студентів, вирішенні питань щодо відрахування здобувачів вищої освіти, 

переведення їх на бюджетні місця; 

- якість наукової роботи та можливість участі здобувачів вищої освіти у 

академічній мобільності, наукових проєктах, конференціях, публікаціях тощо.  

4.3. Здобувачі вищої освіти Інституту мають право брати участь в 

обговореннях, опитуваннях, анкетуваннях, висловлювати власні оцінки та 

пропозиції, брати на себе відповідальність і впливати на забезпечення належного 

рівня якості освіти. 

 

5. ВИМІРЮВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МОНІТОРИНГУ 

5.1. Участь стейкголдерів у процедурах забезпечення та покращення якості 

освіти відбувається через їх співпрацю з відповідальними за певну процедуру.  
5.2. Моніторинг та оцінювання впровадження змін у внутрішньому 

середовищі Інституту за результатами взаємодії із стейкголдерами відбувається на 

основі документів, що регламентують дану діяльність в Інституті.  

5.3. Вимірювання і аналіз результатів взаємодії із стейкголдерами, 

включаючи опитування здобувачів вищої освіти щодо окремих компонентів 

освітньої діяльності Інституту, здійснюється керівниками та членами проєктних 

груп, гарантами освітніх програм кафедр, а також ініціативними групами 

внутрішніх стейкголдерів.  

5.4. Структурні підрозділи Інституту за відповідними напрямами діяльності 

повинні:  

- обмінюватися інформацією щодо проблемних питань процесів 

забезпечення якості вищої освіти з оцінювання результатів навчання здобувачів 

вищої освіти з внутрішніми стейкголдерами на рівні відповідальності (структурні 

підрозділи Інституту);  

- впроваджувати пропозиції стейкголдерів та публічно висвітлювати 
результати їх діяльності. 

5.5. Інформація про результати моніторингу може бути використана:  

- при формуванні рекомендацій щодо покращення організації освітнього 

процесу та умов праці в Інституті; 

- для поширення кращих практик навчання та викладання; 

- для вдосконалення практичної підготовки здобувачів вищої освіти;  

- під час ініціювання, розроблення, перегляду та вдосконалення освітніх 

програм; 

- як підстава для перегляду освітніх компонентів відповідної освітньої 

програми; 

- під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково -

педагогічних працівників; 

- під час розподілу навчального навантаження серед науково-педагогічних 

працівників; 
- при формуванні викладачами індивідуальної освітньої траєкторії 

розвитку у здобувачів вищої освіти; 
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- як додатковий механізм мотивації науково-педагогічних працівників до 
удосконалення якості навчальної, наукової та інноваційної діяльності, підвищення 

рівня їх професіоналізму; 

- як підстава для прийняття рішення щодо матеріального та морального 

заохочення працівників. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Положення вводиться в дію після його затвердження Вченою радою 

Інституту та з дня наказу директора Інституту про введення Положення в дію.  

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення схвалюються Вченою радою 

БІНПО та за погодженням із органами студентського самоврядування.
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Додаток А 

АНКЕТА  
для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу 

у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
 

Шановний студенте Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти! 

Просимо взяти участь в опитуванні внутрішніх стейкголдерів щодо забезпечення 
якості освітнього процесу, перспектив і недоліків в його організації. 

Нам важлива Ваша думка! 

Кожна критична заувага, кожна пропозиція буде обов’язково врахована. 

 
1. Назвіть ступінь вищої освіти, за яким Ви навчаєтесь уБІНПО: 

А) бакалавр 
Б) магістр  

2. Оберіть освітню програму, за якою Ви навчаєтесь: 
А) ОП «Педагогіка вищої школи» 

Б) ОП «Психологія» 
В) ОП «Менеджмент» 

3. Чи забезпечено Вам можливість здобути компетентності, 
потрібні для подальшої професійної діяльності, успішного 
працевлаштування? 

А) Так 
Б) Ні 

4. На Вашу думку, розподіл час на вивчення навчальних 
дисциплін за освітньо-професійною програмою: 

А) Достатній 
Б) Не достатній 

5. Оберіть ті пункти, які надають Вам можливість навчатися за 
індивідуальною освітньою траєкторією:  

А) форма навчання 
Б) вибір навчальної дисципліни  

В) індивідуалізований вибір тем курсових робіт, кваліфікаційних робіт, 
тем рефератів 

Д) врахування викладачами Ваших індивідуальних запитів, 
професійних потреб 
Е) Ваш варіант відповіді__________________________________ 

6. Чи достатній, на Вашу думку, обсяг практичної складової під 
час вивчення дисциплін: 

А) Так 
Б) Ні 

7. Оберіть форми, методи і технології навчання, які найчастіше 
використовують викладачі при викладанні навчальних дисциплін 

А) ділові ігри  

Б) тренінги 
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В) майстер-класи,  
Д) навчальні, тематичні дискусії 

Е) лекції 
Є) практичні заняття 
З) інше 

8. Я задоволений (-а) рівнем інформаційної підтримки у БІНПО 
(зручне та ефективне інформування стосовно різних аспектів навчання, 

вільний доступ до електронних інформаційних ресурсів): 
А) Так 

Б) Ні 
9. Чи використовуються сучасні засоби навчання у БІНПО 

(комп’ютерні класи, мультимедійне обладнання, інтерактивні дошки 
тощо)? 

А) Так 
Б) Ні 

 
10. Чи залучаються до освітнього процесу педагоги-практики? 

А) Так 
Б) Ні 

 

11. Чи задоволені Ви організацією самостійної роботи (викладачем 
визначені вимоги, надані рекомендації щодо виконання завдань, 

визначена необхідна література та зазначені джерела її отримання, 
запропонована електронна бібліотека)? 

А) Так 
Б) Ні 

 
12. Назвіть відомі Вам види академічної відповідальності здобувачів 

освіти за порушення академічної доброчесності: 
А) повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 

тощо) 
Б) повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми 

В) відрахування із закладу освіти 
Д) повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або юридичним), 

які здійснюють оплату за навчання 
Е) внесення до реєстру порушників академічної доброчесності 

Є) інше_____________________________. 
12.  Чи доступні та зрозумілі технології дистанційного навчання, 

які використовуються у БІНПО? 
А) Так 

Б) Ні 
13. Чи відомий Вам порядок оскарження процедури проведення 

контрольних заходів? 
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А) Так 
Б) Ні 

 

14. Що, на Вашу думку, необхідно змінити в організації освітнього 
процесу, щоб отримати якісну підготовку фахівця, розвинути 

компетентності 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Додаток Б 

АНКЕТА  
для опитування науково-педагогічних працівників щодо забезпечення 

якості освітнього процесу у Білоцерківському інституті неперервної 
професійної освіти 

 

1. Оберіть Ваш стаж роботи у ЗВО: 
А) до 10 років; 

Б) від 10 до 20 років 
В) від 20 років і більше 

 
2. Оберіть Ваш науковий ступінь: 

А) без наукового ступеня 
Б) кандидат наук, доктор філософії 

В) доктор наук 
 

3. Чи задовольняють Вас умови праці у БІНПО? 
А) Так 
Б) Ні 

В) Частково 
 

4. Назвіть засоби, які дозволяють Вам проводити ефективно 
заняття з використанням інноваційних технологій: 

А) навчальні аудиторії, які обладнані сучасною технікою 
Б) мультимедійний клас 

В) веб-студія 
Д) інтерактивна дошка 

Е) єдина цифрова екосистема Інституту (LMS «Профосвіта», хмарний 
сервіс Microsoft Teams платформи Office 365, цифрові освітні курси, 

персональні веб-ресурси викладачів тощо) 
Є) інше_____________________________________________ 
 

5. Я задоволений (-а) рівнем інформаційної підтримки освітнього 
процесу і науково-дослідної роботи у БІНПО: 

А) Так 
Б) Ні 

В) Частково 
6. Назвіть способи інформування Вас про важливі події, 

організацію освітнього процесу, досягнення БІНПО:  
А) офіційний сайт Інституту 

Б) персональна електронна пошта 
В) соціальні мережі Фейсбук, Телеграм 

Д) інформаційні стенди 
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Е) наради 
Є) засідання кафедри 

З) інше_____________________________________________________ 
7. На Вашу думку, чи реалізується в Інституті принцип 

людино(студенто)центризму? 

А) Так 
Б) Ні 

 
8. Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у 

роботі проєктних груп по розробці та удосконаленню освітньо-
професійних програм, розроблення нормативної бази щодо забезпечення 

якості освіти в закладі: 
А) Так 

Б) Ні 
 

9. Оберіть форми соціальної підтримки та стимулювання 
професійної діяльності науково-педагогічних працівників, які 

функціонують у БІНПО: 
А) відзнаки, подяки, грамоти 
Б) преміювання 

В) матеріальна допомога 
Д) інше_______________________________________________ 

10. Чи проводяться в Інституті заходи (конференції, методичні 
семінари, майстер-класи, вебінари), які сприяють професійному 

саморозвитку та вдосконаленню професійної майстерності? 
А) Так 

Б) Ні 
11. Чи існує в Інституті політика академічної доброчесності в 

організації освітнього процесу? 
А) Так 

Б) Ні 
12. Назвіть технології навчання Ви найчастіше використовуєте в 

освітньому процесі: 

А) проблемні технології 
Б) інтерактивні 

В) проєктні 
Д) кооперативного навчання 

Е) тренінги індивідуальні та групові 
Є) цифрові 

Ж) ситуаційного (кейс-метод) навчання 
З) дослідницького (евристичного) навчання 

И) інше___________________________________________  
13. У науково-педагогічних працівників є можливість звернутися 

до керівництва інституту з ініціативами щодо покращення якості освіти: 
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А) Так 
Б) Ні 

14. Назвіть відомі Вам види академічної відповідальності здобувачів 
освіти/замовників освітніх послуг за порушення академічної 
доброчесності: 

А) повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, 
залік тощо) 

Б) повторне проходження відповідного освітнього компонента 
освітньої програми 

В) відрахування із закладу освіти 
Д) повідомлення батькам чи іншим особам (фізичним або 

юридичним), які здійснюють оплату за навчання 
Е) внесення до реєстру порушників академічної доброчесності 

Є) інше_____________________________. 

15. Оберіть форми, методи і технології навчання, які Ви найчастіше 

використовуєте в освітньому процесі: 

А) ділові ігри  

Б) тренінги 

В) майстер-класи,  

Д) навчальні, тематичні дискусії 
Е) лекції 

Є) практичні заняття 
З) інше______________________________________________________ 

 
15. Ваші пропозиції щодо підвищення якості освітньої діяльності в 

Інституті, забезпечення внутрішньої системи якості освіти та освітньої 

діяльності:________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Додаток В 

АНКЕТА  
для опитування роботодавців щодо якості освітнього процесу  у 

Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти 
 

1. Укажіть назву Вашого підприємства (установи/організації), органу 

чи підрозділу. 
2. Чи вважаєте Ви, що підготовка фахівців за освітньою програмою 

(«Педагогіка вищої школи» / «Психологія» / «Менеджмент»)  є актуальною і 
необхідною? 

3. Чи забезпечує вказана освітня програма формування тих 
компетентностей, які потрібні фахівцям для ефективної роботи? 

4. Які компетентності (навчальні дисципліни) Ви рекомендуєте додати 
до опанування здобувачами вищої освіти у БІНПО?  

5. Чи залучають Вас до організації освітнього процесу у БІНПО?  
6. Чи берете Ви участь у роботі проєктних груп по розробці та 

удосконаленню освітніх програм у БІНПО? 
7. Чи задоволені Ви набутими професійними навичками випускників 

БІНПО, які у Вас працюють? 

8. Чи здатні випускники БІНПО працювати у колективі, бути 
комунікабельними, соціально активними? 

9. Чи зацікавлені Ви у прийомі на роботу випускників БІНПО, 
підготовлених за освітньо-професійною програмою («Педагогіка вищої 

школи» / «Психологія» / «Менеджмент»)? 
10. Надайте свій коментар або побажання стосовно підготовки фахівців 

у БІНПО.  
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