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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрями підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів, відповідних 

ECTS – 4 

Галузь знань: 

01 

Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, 

педагогічні науки 

 

Освітньо-

професійна програма: 

Педагогіка вищої 

школи 

Вибіркова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

2 

Семестр 

3 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні 

заняття 

10 

Самостійна 

робота 

102 

Індивідуальне 

завдання 

науково-дослідне 

Вид контролю – 

залік 
 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни «Управління якістю освіти» є надання 

здобувачам вищої освіти знань, умінь і навичок із теорії і практики управління 

якістю освіти, аналізу актуальності процесу забезпечення якості освіти 

України, аналіз сутності поняття «якість освіти» та характеристика її 
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компонентів, аналіз стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти; формування у студентів умінь творчо 

аналізувати і критично оцінювати явища та процеси, що відбуваються в 

системі освіти України.  

Завданням навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти ряду компетентностей зазначених нижче: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

СК4. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з 

питань освітньої політики та інновацій в освіті. 

СК7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Управління якістю 

освіти» здобувачі вищої освіти повинні оволодіти такими результатами 

навчання: 

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних 

наук у друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи достовірність та релевантність. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення державної системи якості 

вищої освіти в Україні 

Забезпечення якості – ключове завдання національної системи вищої 

освіти. Сутність поняття «якість» та його генеза в сфері вищої освіти. Основні 

норми законодавства, що спрямовані на забезпечення якості вищої освіти. 

Складові системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Система 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Система зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти. Національне агентство із забезпечення 

якості вищої освіти. 

Тема 2. Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення 

якості у вищій освіті (ESG-2015 

Контекст, сфера дії, цілі та принципи Європейських стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості у вищій освіті. Стандарти і 

рекомендації щодо внутрішнього і зовнішнього забезпечення якості. 

Стандарти і рекомендації щодо агенцій із забезпечення якості. 

Змістовий модуль 2 
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Тема 3. Запровадження системи управління якістю за стандартом ISO 

9000 як один зі способів організації внутрішньої системи забезпечення якості 

у ЗВО.  

Поняття системи управління якістю. Стандарт ІСО 9000. Історія 

міжнародних стандартів ІСО 9000. Основні положення стандарту ІСО 9000. 

Комплексний підхід управління якістю. Принципи управління якістю 

відповідно до МС ІСО 9001:2015. Управлінський цикл СУЯ відповідно до 

стандарту ІСО 9001:2015. Алгоритм побудови і впровадження СУЯ у ЗВО 

згідно вимог ІСО 9001:2015. 

Тема 4. Акредитація освітніх програм як процедура зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти в Україні 

Сутність, мета та завдання акредитації освітніх програм. Етапи 

проведення акредитації Національним агентством. Прийняття та оскарження 

рішень про акредитацію. Видача сертифікату в разі позитивного рішення. 

Акредитація освітніх програм іноземними акредитаційними агентствами та 

незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

№ НАЗВА МОДУЛЯ/ТЕМИ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 
ЛК ПР СРС УСЬОГО 

1 2 3 4 5 6 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  4 4 42 50 

1. Тема 1. Нормативно-правове 

забезпечення державної системи якості 

вищої освіти в Україні 

2 2 20 24 

2. Тема 2. Європейські стандарти і 

рекомендації щодо забезпечення якості у 

вищій освіті (ESG-2015) 

2 2 20 24 

3. Підсумковий модульний контроль 1 - - 2 2 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 4 6 60 70 

4. Тема 3. Запровадження системи 

управління якістю за стандартом ISO 9000 

як один зі способів організації 

внутрішньої системи забезпечення якості 

у ЗВО 

2 2 20 24 

5. Тема 4. Акредитація освітніх програм як 

процедура зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти в Україні 

 

2 4 20 26 

6. ІНДЗ - - 18 18 

7. Підсумковий модульний контроль 2 - - 2 2 

 РАЗОМ: 8 10 102 120 
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5. Теми лекцій 

 

ТЕМА ЛЕКЦІЇ ПЛАН ЛЕКЦІЇ 

1 2 

Тема 1. Нормативно-правове 

забезпечення державної системи 

якості вищої освіти в Україні 

1.Забезпечення якості – ключове завдання 

національної системи вищої освіти.  

2.Сутність поняття «якість» та його генеза в 

сфері вищої освіти.  

3.Основні норми законодавства, що спрямовані 

на забезпечення якості вищої освіти. 

4.Складові системи забезпечення якості вищої 

освіти в Україні. 

Тема 2. Європейські стандарти і 

рекомендації щодо забезпечення 

якості у вищій освіті (ESG-2015) 

1.Контекст, сфера дії, цілі та принципи 

Європейських стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості у вищій освіті.  

2.Стандарти і рекомендації щодо внутрішнього і 

зовнішнього забезпечення якості.  

3.Стандарти і рекомендації щодо агенцій із 

забезпечення якості. 

. 
Тема 3. Запровадження системи 

управління якістю за стандартом 

ISO 9000 як один зі способів 

організації внутрішньої системи 

забезпечення якості у ЗВО. 

1.Поняття системи управління якістю.  

2.Стандарт ІСО 9000. Історія міжнародних 

стандартів ІСО 9000. Основні положення 

стандарту ІСО 9000.  

3.Принципи управління якістю відповідно до МС 

ІСО 9001:2015. 

4.Алгоритм побудови і впровадження СУЯ у 

ЗВО згідно вимог ІСО 9001:2015. 

Тема 4. Акредитація освітніх 

програм як процедура зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти в 

Україні. 

1. Сутність, мета та завдання акредитації освітніх 

програм.  

2. Етапи проведення акредитації Національним 

агентством.  

3. Прийняття та оскарження рішень про 

акредитацію. Видача сертифікату в разі 

позитивного рішення.  

4. Акредитація освітніх програм іноземними 

акредитаційними агентствами та незалежними 

установами оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

ТЕМА 

СЕМІНАРСЬКОГО/ПРАКТИЧНОГ

О ЗАНЯТТЯ 

ЗМІСТ 

СЕМІНАРСЬКОГО/ПРАКТИЧНОГ

О ЗАНЯТТЯ 

1 2 
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Тема 1. Нормативно-правове 

забезпечення державної системи якості 

вищої освіти в Україні 

Теоретична частина: 

1.Забезпечення якості – ключове завдання 

національної системи вищої освіти.  

2.Сутність поняття «якість» та його генеза в 

сфері вищої освіти.  

3.Основні норми законодавства, що 

спрямовані на забезпечення якості вищої 

освіти. 

4.Складові системи забезпечення якості вищої 

освіти в Україні. 

Практична частина. 

Тема 2. Європейські стандарти і 

рекомендації щодо забезпечення якості 

у вищій освіті (ESG-2015) 

Теоретична частина: 

1.Контекст, сфера дії, цілі та принципи 

Європейських стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості у вищій освіті.  

2.Стандарти і рекомендації щодо 

внутрішнього і зовнішнього забезпечення 

якості.  

3.Стандарти і рекомендації щодо агенцій із 

забезпечення якості. 

Практична частина. 

Тема 3. Запровадження системи 

управління якістю за стандартом ISO 

9000 як один зі способів організації 

внутрішньої системи забезпечення 

якості у ЗВО. 

Теоретична частина: 

1.Поняття системи управління якістю.  

2.Стандарт ІСО 9000. Історія міжнародних 

стандартів ІСО 9000. Основні положення 

стандарту ІСО 9000.  

3.Принципи управління якістю відповідно до 

МС ІСО 9001:2015. 

4.Алгоритм побудови і впровадження СУЯ у 

ЗВО згідно вимог ІСО 9001:2015. 

Практична частина. 

Тема 4. Акредитація освітніх програм як 

процедура зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти в Україні. 

Теоретична частина: 

1. Сутність, мета та завдання акредитації 

освітніх програм.  

2. Етапи проведення акредитації Національним 

агентством.  

3. Прийняття та оскарження рішень про 

акредитацію. Видача сертифікату в разі 

позитивного рішення.  

4. Акредитація освітніх програм іноземними 

акредитаційними агентствами та незалежними 

установами оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти. 

Практична частина. 

Тема 5. Особливості критеріїв 

оцінювання якості освітніх програм під 

час акредитації національним агенством 

Теоретична частина: 

1. Проєктування та цілі освітньої програми. 

2. Структура та зміст освітньої програми. 

3. Доступ до освітньої програми та визнання 

результатів навчання. 

4. Навчання і викладання за освітньою 

програмою.  
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5. Контрольні заходи, оцінювання 

здобувачів вищої освіти та академічна 

доброчесність. 

6. Людські ресурси. 

7. Освітнє середовище та матеріальні 

ресурси. 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої 

програми. 

9. Прозорість та публічність. 

10. Навчання через дослідження. 

Практична частина. 

 

7. Самостійна робота 

 

Самостійна робота з дисципліни «Управління якості освіти» полягає у 

виконанні здобувачами вищої освіти індивідуального науково-дослідного 

завдання і опрацювання тем винесених на самостійне вивчення. Результати 

опанування відповідним матеріалом перевіряються під час усного опитування, 

модульного (письмове завдання) і підсумкового (залік) контролю знань. 

 

Розподіл годин самостійної роботи: 

 

ВИД ДІЯЛЬНОСТІ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 

Виконання ІНДЗ 18  

Вивчення тем винесених на самостійне 

опрацювання 

80  

РАЗОМ: 98 

ВСЬОГО ГОДИН ВИДІЛЕНИХ НА 

СР 

102 

  

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом 

позааудиторної індивідуальної роботи здобувача вищої освіти науково-

дослідного характеру, яке використовується при вивченні програмного 

матеріалу навчальної дисципліни і є її окремим заліковим модулем. ІНДЗ 

сприяє поглибленому вивченню магістрантом теоретичного та практичного 

матеріалу, формуванню вмінь використовувати знання для вирішення 

відповідних практичних завдань. ІНДЗ передбачає підготовку презентації на 

одну з тем за вибором магістранта.  

Теми ІНДЗ: 

1. Забезпечення якості вищої освіти України : нормативно-правове 

забезпечення. 

2. Ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 
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3. Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у 

вищій освіті (ESG- 2015). 

4. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: сутність, 

структура, повноваження та напрям діяльності. 

5. Акредитація освітніх програм як процедура зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти в Україні. 

 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Ліцензування як частина державної системи зовнішнього 

забезпечення якості вищої освіти. 

2. Загальні відомості про стандарти вищої освіти та структуру освітніх 

програм ЗВО України. 

3. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: сутність, 

структура, повноваження та напрями діяльності. 

4. Особливості критеріїв оцінювання якості освітніх програм під час 

акредитації національним агентством. 

5. Незалежні експерти, які здійснюють акредитацій ну експертизу 

освітніх програм у ЗВО 

 

8. Перелік питань, що виносяться на підсумковий модульний 

контроль 

 

Підсумковий модульний контроль №1 

1. Вища освіта України на сучасному етапі та перспективи її розвитку. 

2. Якість як основний пріоритет розвитку вищої освіти України на 

шляху інтеграції в європейський освітній простір. 

3. Аналіз феномену «якість» вищої освіти та ключових понять 

проблеми забезпечення якості вищої освіти. 

4. Процедури зовнішнього контролю якості вищої освіти. 

5. Освітні послуги, що підлягають процедурі ліцензування у сфері 

вищої освіти. 

6. Європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості у 

вищій освіті. 

7. Стандарти і рекомендації щодо зовнішнього забезпечення якості. 

8. Стандарти і рекомендації щодо внутрішнього забезпечення якості. 

9. Стандарти і рекомендації щодо агенцій із забезпечення якості. 

10. Індикатори якості вищої освіти згідно з європейськими 

стандартами. 

Підсумковий модульний контроль №2 

1. НАЗЯВО: сутність, структура, повноваження та основні напрями 

діяльності. 

2. НАЗЯВО як провідна структура в акредитацій ній системі України. 

3. Акредитація освітньої програми як процедура аналізу забезпечення 

якості діяльності ЗВО за цією програмою. 
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4. Європейський досвід забезпечення якості вищої освіти. 

5. Критерії оцінювання якості освітніх програм під час акредитації 

Національним агентством. 

6. Експерт з акредитації освітніх програм:порядок відбору, навчання, 

сертифікації. 

7. Права, обов’язки та відповідальність експертів, що проводять 

акредитацій ну експертизу у ЗВО. 

8. Роль здобувачів вищої освіти у забезпеченні якості вищої освіти та 

основні шляхи їх впливу на означений процес. 

 

9. Методи навчання 

 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, проєкти.  

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за 

відповідними видами освітньої діяльності: 

 

ВИДИ РОБІТ 
МАКСИМАЛЬНА 

КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ 

Відвідування лекцій 20 

Участь у практичних заняттях  35 

ІНДЗ 15 

Тестування за змістовими модулями 1 та 2 30 

Залік 
Сума балів за 

усіма видами робіт 
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  Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за 

національною шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення 

Наочний супровід матеріалу лекцій у вигляді презентацій. 

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Управління якістю освіти» (електронне видання, що 

знаходиться в репозитарії). 

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

за навчальною дисципліною «Управління якістю освіти» (електронне видання, 

що знаходиться в репозитарії). 
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Основна література: 
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Міжнарод. благод. Фонд «Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики»; за заг. 

ред. Т.Фінікова, А. Артюхова. Київ. Таксон, 2017. 234 с.  

2. Гелеш А. В. Державна система забезпечення якості вищої освіти: 

навч. посібник/ А. В. Гелеш. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2020.180 с. 

3. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. Київ. Юрінком Інтер, 

2021. 1040 с.  

4. Зельницький А. Якість вищої військової освіти як результат 

функціонування педагогічної системи в ЗВО. Військова освіта. 2017. № 1 

(35). С. 62-69.  

5. Золотарьова І., Колісник М. Розвиток системи оцінювання якості 

вищої освіти у франкомовних країнах Європейського Союзу: досвід Франції 

та Бельгії. Вища освіта України. 2017. № 4. С. 74-81.  

6. Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / за ред. 

І. Артьомова; (уклад. І. Артьомов, А. Шершун, С. П’ясецька-Устич). 

Ужгород. ПП «АУТДОР–ШАРК», 2017. 160 с.  



13 
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9. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

10. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти / За заг. ред. С. Квіта та О. Єременко. К. : Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти, 2021. 364 с. 

11. Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах 

європейських стандартів та рекомендацій : посібник / В. Кухарський, О. 
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Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 248 с. 

12. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG). К.: ТОВ «ЦС», 2017. 32 c.  

13. Шийка О. Категорія якості вищої освіти: теоретико-

методологічний аспект. Молодь і ринок. 2017. № 1 (132). С. 138-142.  

14. Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний 

посібник / за наук. ред. А. Василюк, М. Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. 
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