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Система якості вищої та професійної
(професійно-технічної) освіти
ґрунтується на системі

• стратегічного планування, 

• перманентного внутрішнього та 
зовнішнього моніторингу, 

• самооцінки забезпечення якості
замовниками освітніх послуг, 
роботодавцями і ключовими
стейкголдерами

Забезпечення якості освіти

та якості надання освітніх

послуг зокрема є освітнім

трендом діяльності БІНПО

Відповідно до Закону «Про вищу освіту»,

якість освіти визначається відповідністю умов провадження освітньої діяльності

та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої освіти, 

професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також потребам 

зацікавлених сторін і суспільства, що забезпечується шляхом здійснення процедур 

внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості.



СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ У БІНПО 
ПЕРЕДБАЧАЄ:

❑ якість освітнього процесу
(якість проведення навчальних занять, якість 
функціонування освітнього середовища, задоволеність 
здобувачів вищої освіти викладацькою діяльністю 
науково-педагогічних працівників, задоволеність 
викладачів умовами праці, якість освітніх програм); 

❑ якість умов освітнього процесу
(рівень підготовки вступників; кадрове, матеріально-
технічне, інформаційне забезпечення, підвищення 
кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників)

❑ якість результатів освітнього процесу
(успішність здобувачів вищої освіти, рівень 
сформованості ключових і фахових компетентностей, 
працевлаштування випускників)



ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯКОСТІ БІНПО ПРЕЗЕНТОВАНА В РОЗРОБЛЕНИХ 

ЧИННИХ ЛОКАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТАХ



Рада із забезпечення якості 
освітньої діяльності та 
якості вищої освіти є 
дорадчо-консультаційним 
органом

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ З ЯКОСТІ:

організація внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності відповідно до стратегії 

Інституту



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

• Моніторинг змін у національному освітньому 
законодавстві та приведення у відповідність до нього 
локальних нормативних документів Інституту

• Організація та координація діяльності кафедр і 
структурних підрозділів Інституту для досягнення цілей 
і завдань у сфері забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти 

• Розробка пропозицій щодо оптимізації організаційної 
структури Інституту на основі аналізу результативності 
та ефективності освітньої, наукової, методичної, 
організаційної діяльності структурних підрозділів 



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

• Погодження ліцензійних/акредитаційних 
справ, що подаються Інститутом до 
Міністерства освіти і науки України та 
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти

• Експертиза освітніх програм

• Моніторинг якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти

(організація опитувань; формування на підставі 
моніторингових досліджень рекомендацій щодо 
управлінських рішень з підвищення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти)



НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

• Моніторинг якості кадрового забезпечення 
освітньої діяльності відповідно до вимог 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
та Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти до акредитації освітніх програм

• Моніторинг стану науково-методичного 
забезпечення навчальних дисциплін. 

• Аналіз науково-методичного супроводу 
акредитації освітніх програм і формування 
рекомендацій тощо



Діяльність Ради з якості 
ґрунтується на принципах:
❑ колегіальності та гласності 

обговорення питань, 

❑ академічної доброчесності, 

❑ прозорості, 

❑ неупередженості, 

❑ відкритості,

❑ достовірності інформації



Рішення Ради з якості, які мають 
рекомендаційний характер, доводять 
до відома зацікавлених осіб та 
оприлюднюють на офіційному 

веб-сайті Інституту 

(htpp: binpo.com.ua)


