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Для підвищення якості освітньої діяльності Рада із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти БІНПО пропонує кафедрам, робочим 

проєктним групам наступні рекомендації щодо організації освітньої діяльності у 

новому 2022/2023 навчальному році. 

 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Завідувачу випускової кафедри, голові ради із забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти, гарантам освітніх програм (ОП): 

1) враховувати критерії оцінювання якості ОП, визначені Положенням 

про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти; 

 

2. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

При формуванні комплексу заходів щодо вдосконалення змісту та 

структури ОП при її щорічному моніторингу та перегляді визначити як 

пріоритетне завдання досягнення задекларованих програмних результатів 

навчання. Для цього зміст та структура ОП повинні бути побудовані таким 

чином, щоб вони надійно забезпечували отримання здобувачами повного 

набору обіцяних компетентностей за дотримання законодавчо визначеного 

обсягу дисциплін вільного вибору. Для цього передбачити реалізацію наступних 

заходів: 

1) гарантам ОП аналізувати відповідність програмних компетентностей та 

програмних результатів навчання компонентам освітньої програми на основі 

відповідних матриць та робочих програм навчальних дисциплін, та в разі, 

потреби внести змін до них; 

2) гарантам ОП проаналізувати можливості досягнення програмних 

результатів навчання методами викладання та навчання, визначеними у робочій 

програмі навчальної дисципліни, та, в разі, потреби організувати внесення змін 
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до них; 

3) заступнику директора з навчальної роботи посилити інформаційно- 

організаційну роботу щодо належної реалізації права здобувачів вищої освіти на 

вільний вибір навчальних дисциплін: 

- проводити широке ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

особливостями освітнього процесу й структури навчальних планів у розрізі 

обов’язкових дисциплін та дисциплін вільного вибору; 

- проводити інформування здобувачів вищої освіти з порядком, строками 

та особливостями запису та формування груп для вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору в Інституті; 

4) завідувачам кафедр організувати проведення необхідних заходів щодо 

актуалізації переліку дисциплін вільного вибору: 

- у термін до 30.12.2022 актуалізувати каталог дисциплін вільного 

вибору циклу професійної підготовки з урахуванням результатів опитування 

здобувачів вищої освіти щодо організації їх вивчення, результатів моніторингу 

ринку праці, якими виявлено їх невідповідність його потребам тощо. При цьому 

рекомендовано розширити список вибіркових дисциплін з обов’язковим 

включенням до нього дисциплін інших кафедр, що мають схожі за змістом 

дисципліни, а також фахових дисциплін інших освітніх програм, які були б 

корисними для вивчення здобувачами вищої освіти спеціальності та / або 

освітньої програми. 

5) гарантам ОП активізувати застосування інших інструментів 

формування індивідуальної освітньої траєкторії (мовні та фахові факультативи, 

масові онлайн курси тощо); 

6) заступнику директора організувати роботу щодо посилення практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти: 

- розвивати наявні та налагоджувати нові стратегічні партнерства з 

потенційними роботодавцями; 

- розширювати бази практики з урахуванням розвитку окремих 

спеціальностей та контингенту студентів; 

- сприяти участі здобувачів вищої освіти у програмах стажування за 

фахом на підприємствах, в організаціях, установах, у тому числі за кордоном; 

- активізувати створення безпосередньо на базі підприємств або за їх 

сприянням навчальних центрів, філій кафедр тощо з залученням до освітнього 

процесу представників підприємств-замовників кадрів; 

- залучати госпдоговірні, спонсорські кошти, а також кошти 

міжнародних грантів та проєктів для подальшого розвитку матеріально-

технічної бази та активізації її використання в практико-орієнтованій 

підготовці; 

- розглянути доцільність запровадження навчання здобувачів вищої 



освіти за дуальною формою освіти. 

7) гарантам ОП проаналізувати соціальні навички, які формуються 

здобувачами вищої освіти, їх відповідність потребам ринку праці, потребам їх 

саморозвитку, враховуючи необхідність отримання випускниками стійких 

комунікативних та лідерських якостей, і в разі потреби, актуалізувати їх перелік 

та методи формування шляхом внесення змін до освітньої програми. 

 

3. НАПРЯМИ РОБОТИ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ 

Завідувачам кафедр, голові ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, гарантам ОП здійснювати постійну роботу 

щодо активізації визнання формальних та неформальних результатів навчання 

здобувачів вищої освіти, базуючись на нормативній базі БІНПО в цій сфері, 

передбачивши наступні заходи: 

8) розширювати програми внутрішньої та міжнародної академічної 

мобільності для здобувачів вищої освіти за освітніми програмами, що 

реалізуються в інституті , зокрема: 

- здійснювати постійний пошук партнерів для спільної реалізації 

академічних обмінів, забезпечувати організаційно-консультаційну роботу щодо 

можливостей участі у міжнародних стипендіальних та грантових програмах; 

- продовжити роботу щодо наповнення системи обліку учасників 

академічної мобільності у розрізі ОП, формувати резервні списки осіб, які є 

потенційними учасниками програм академічної мобільності, здійснювати 

цілеспрямовану роботу з ними та надавати їм відповідну підтримку шляхом 

організації мовних курсів, консультацій тощо; 

- здійснювати на постійній основі інформування цільових груп щодо 

можливості реалізації права на академічну мобільність, зокрема через сайт та 

соціальні мережі Інституту; 

- вдосконалювати внутрішні механізми планування, визнання та 

трансферу результатів академічної мобільності, орієнтуватись на спорідненість 

програм навчання при мобільності здобувачів вищої освіти; 

9) активно сприяти визнанню результатів навчання, отриманих в 

неформальній освіті, зокрема: 

- посилити інформування щодо можливостей підтвердити кваліфікацію 

результатами неформальної освіти; 

- надати можливість отримувати результати навчання за неформальною 

освітою не лише за певними розділами дисципліни, але й за освітнім 

компонентом у цілому. 

 

4. ЗАХОДИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ ЗА 



ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ 

Завідувачам кафедр, голові ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, гарантам освітніх програм: здійснювати 

постійну роботу щодо впровадження нових організаційно-методичних форм 

навчального процесу та безперервного удосконалення форм, методів та 

інструментів навчання та викладання за ОП. 

У рамках виконання цих завдань організувати роботу, спрямовану на: 

10) забезпечення для всіх освітніх компонент узгодження заявлених 

програмних результатів навчання та відповідних методів навчання та 

викладання, дотримання вимог студентоцентрованого підходу та принципів 

академічної свободи здобувачів вищої освіти та викладачів; 

11) оприлюднення повної та актуальної інформації про викладачів, освітню 

програму, каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу фахової підготовки 

(розміщення на сайті кафедри), освітні компоненти та забезпечувати її оновлення 

на початку кожного семестру; 

12) оновлення та вдосконалення змісту та методичного забезпечення 

навчальних дисциплін, зокрема: 

- переглядати зміст робочих програм навчальних дисциплін на основі 

найновіших досягнень і сучасних практик у відповідній галузі, у тому числі 

світових, результатів власних наукових досліджень, актуальних політичних, 

економічних, соціальних кейсів сучасної України та інших країн, що дозволить 

якісно підвищити рівень викладання та зацікавленість студентів до їх 

опанування; 

- оновлювати зміст, форми та методи навчання, зокрема розширювати 

практики створення віртуальних лабораторних робіт на основі програмних 

продуктів (за відповідними освітніми програмами), активніше впроваджувати 

елементи електронного навчання та інтерактивні форми взаємодії між суб’єктами 

навчання, а також моделі, що застосовують індивідуальний або багаторівневий 

підхід, стимулюють спільне вирішення завдань, заохочують ініціативу; 

- переглянути зміст освітніх компонентів з метою забезпечення набуття 

здобувачами вищої освіти інформаційно-комунікаційних (цифрових) 

компетентностей, що відповідають заявленим цілям програми, формують 

навички вільного користування найбільш поширеними програмними 

продуктами у відповідних галузях знань; 

- забезпечити використання в освітньому процесі найновішого 

спеціалізованого програмного забезпечення, що застосовується на 

підприємствах та в організаціях реального сектору економіки, в тому числі того, 

що використовується у міжнародній практиці. Проводити постійний аналіз 

актуальності використання професійного програмного забезпечення та вносити 

відповідні корективи до змісту освітніх компонентів; 



13) підвищення рівня інтернаціоналізації освітньої діяльності та зростання 

рівня присутності на світовому ринку освітніх послуг. При цьому базуватись на 

Стратегії інтернаціоналізації Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти на 2021-2025 роки; 

- обов’язково включати до переліку інформаційних ресурсів

 освітніх компонентів міжнародні інформаційні ресурси та бази даних; 

- активізувати участь здобувачів вищої освіти та викладачів у реалізації 

міжнародних наукових та освітніх проєктів, у програмах міжнародної 

академічної мобільності та стажуваннях за кордоном; 

14) активізацію залучення здобувачів вищої освіти до науково-дослідної 

роботи, включаючи можливості спільної реалізації з науково-педагогічними 

працівниками наукових проєктів, у т. ч. міжнародних, участі у міжнародних 

конференціях та спільних публікаціях, командної роботи здобувачів під час 

виконання курсових робіт (проєктів). 

 

5. ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ОЦІНЮВАННЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

1) Завідувачам кафедр, голові ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти інститутів, гарантам освітніх програм: 

- забезпечити актуальність вимог (завдань) до атестації здобувачів вищої 

освіти для об’єктивності оцінювання досягнення випускниками програмних 

результатів навчання; 

- передбачити   можливість    залучення    до    екзаменаційного    

оцінювання 

«зовнішніх» екзаменаторів – потенційних роботодавців для забезпечення 

оцінювання сформованості фахових компетентностей; 

- активізувати роботу щодо розробки тематики кваліфікаційних робіт з 

урахуванням вимог роботодавців, організації захисту кваліфікаційних робіт на 

підприємствах, в установах, організаціях; 

- збільшити кількість кваліфікаційних робіт, виконаних на замовлення 

підприємств, установ, організацій; 

- збільшити кількість кваліфікаційних робіт, захищених іноземними 

мовами; 

- сформувати належні процедури забезпечення академічної 

доброчесності та запобігання академічного плагіату при атестації здобувачів 

вищої освіти; 

- посилити роз’яснювальну роботу щодо процедури оскарження 

результатів оцінювання здобувачами; 

- практикувати проведення лекцій відомих випускників, роботодавців, 

експертів з тематики переваг чесного навчання з метою популяризації принципів 
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академічної доброчесності. 

2) Завідувачам кафедр організувати роботу щодо внесення метаданих та 

повнотекстових електронних версій кваліфікаційних випускних робіт до 

депозитарію кваліфікаційних робіт БІНПО. 

 

6. РОЗВИТОК КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ 

Завідувачам кафедр, гарантам ОП здійснювати постійну роботу щодо 

покращення кадрового забезпечення освітньої         діяльності, зокрема: 

- забезпечувати перегляд та, в разі потреби, оновлення складу робочих 

проєктних груп у термін до 1 червня щорічно; 

- забезпечувати перевірку у ЄДЕБО та, за потреби, актуалізацію 

необхідної інформації щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності за ОП, 

у т.ч. інформації щодо кваліфікації, стажу наукової (науково-педагогічної) 

роботи, професійної активності, наукової діяльності та обґрунтування 

відповідності дисциплінам, що викладаються – для робочих проєктних груп та 

щодо всіх освітніх компонент навчального плану у термін до 1 червня щорічно. 

При цьому зважати на те, що кваліфікація науково-педагогічних 

працівників повинна бути забезпечена не тільки отриманим рівнем освіти чи 

науковим ступенем, але й постійно вдосконалюватися. Результатом такої 

відповідності повинні бути наукові статті, сертифікати та інші факти, що 

підтверджують неперервний процес удосконалення фахових знань викладача у 

сфері дисциплін, які він викладає; 

- здійснювати постійну перевірку та, за потреби, актуалізацію 

інформації щодо освіти, підвищення кваліфікації, професійної активності та 

наукової діяльності професорсько-викладацького складу на сайтах кафедр; 

- забезпечити систематичне залучення роботодавців, професіоналів-

практиків, фахівців галузі насамперед тих, які не є за сумісництвом викладачами 

БІНПО, до проведення аудиторних занять на відповідних ОП, до проведення 

окремих лекцій та майстер-класів поза тематичних планів дисциплін ОП, до 

розробки програм наукових досліджень, використання наукового та 

виробничого потенціалу для спільного виконання науково-дослідних робіт. 

Посилення такої співпраці може призвести не тільки до отримання 

здобувачами вищої освіти необхідного та цінного досвіду, а й до створення 

таким чином системи контролю за станом і актуальністю матеріального та 

методичного забезпечення освітньої програми; 

- за потреби, для підвищення професійної кваліфікації викладачів 

освітньої програми організувати їх стажування на підприємствах, установах та 

організаціях за профілем навчальної дисципліни; 

- системно покращувати методичний рівень викладачів через програми 



підвищення кваліфікації, семінари, конференції, воркшопи тощо. У планах 

2022- 2023 н. р. передбачити поширення кращого досвіду викладачів, які 

впроваджували змішане навчання; 

- розглянути можливість викладачам освітньої програми стати 

експертами Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з 

метою підвищення якості освіти, що в цілому дозволить в майбутньому 

підвищити ефективність формування нових освітніх програм та перегляді 

наявних освітніх програм. 

 

7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРИ ПЕРІОДИЧНОМУ МОНІТОРИНГУ ТА 

ПЕРЕГЛЯДІ     ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ТА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ 

Завідувачам кафедр, голові ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, гарантам освітніх програм при здійсненні 

щорічного моніторингу та перегляду/модернізації освітніх програм та 

навчальних планів передбачити реалізацію наступних заходів: 

- залучити експертну раду роботодавців; роботодавців, включених до 

складу робочої проєктної групи; інших представників ринку праці; здобувачів 

та випускників до формування, моніторингу та перегляду освітніх програм, 

передбачивши спільну розробку /коригування освітніх програм, навчальних 

планів, робочих програм навчальних дисциплін, програм практик, матеріалів 

лекційних та практичних занять, тематики курсових та кваліфікаційних робіт 

(проєктів) тощо; 

- провести експертне оцінювання актуальності змісту та підготовленості 

випускників до професійної діяльності представниками ринку праці з 

залученням експертних рад роботодавців; 

- проаналізувати працевлаштування та подальші кадрові траєкторії 

випускників відповідних програм та, за можливості, порівняти ці показники з 

показниками випускників аналогічних програм інших ЗВО; 

- провести порівняння змісту програм з програмами інших ЗВО 

насамперед закордонних, що є лідерами ринку освітніх послуг за цією 

спеціальністю та зіставлення позицій університету у тематичних та 

інституційних рейтингових проєктах зі спеціальності, професійного анкетування 

тощо. Передбачити обов’язкову конкретизацію їх назв, виділення сильних 

сторін, конкурентних переваг, з відповідним документальним оформленням; 

- розмістити проєкт ОП в каталозі освітніх програм для отримання 

зауважень та пропозицій від зовнішніх стейкхолдерів через онлайн канали; 

- врахувати пропозиції та зауваження внутрішніх стейкхолдерів, зокрема 

результати оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої 

освіти; 

- у процесі розроблення та обговорення проєктів освітніх програм та 



навчальних планів спеціальностей та підготовки їх для затвердження вченою 

радою передбачити можливість залучення до цього процесу кафедр, що 

забезпечують реалізацію складових навчального плану, у т. ч. гуманітарних; 

- забезпечити контроль за належним формуванням документів, що 

підтверджують залучення стейкхолдерів до обговорення цілей та програмних 

результатів навчання за ОП для виявлення та врахування їх пропозицій і потреб; 

За результатами перегляду освітньої програми з урахуванням пропозицій 

та зауважень внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів гарантам освітніх програм: 

- у разі наявності уточнень непринципового характеру, що не призводять 

до суттєвих змін освітньої програми, у термін до 20.12.2022 вносити пропозиції 

щодо оновлення освітніх програм та робочих навчальних планів на 2023/ 2024 

н.р. у вигляді службових записок на затвердження заступнику директора; 

- у разі наявності коректив, що призводять до суттєвих змін освітньої 

програми та її модернізації, у термін до 20.12.2022 подати на розгляд Ради із 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти та БІНПО описи 

та навчальні плани за освітніми програмами, за якими вносяться зміни; 

- після схвалення змін до освітньої програми Радою із забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти БІНПО у термін до 31.12.2022 

підготувати до розгляду та затвердження вченою радою БІНПО скориговані 

описи освітніх програм; 

- після затвердження освітньої програми в новій редакції 

проконтролювати узгодженість методів навчання, викладання та оцінювання за 

освітніми компонентами результатам навчання за ними та програмними 

компетентностями та результатами навчання. 

 

8. РОЗШИРЕННЯ ЗВОРОТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

Завідувачам кафедр, голові ради із забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, гарантам освітніх програм забезпечити: 

- залучення роботодавців та фахівців-практиків до освітнього процесу, 

враховуючи досягнутий рівень, зокрема роботи в експертних радах 

роботодавців, екзаменаційних комісіях, рецензуванні та керівництві 

кваліфікаційними роботами здобувачів; 

- продовження роботи з формування бази даних випускників та 

створення системи зворотного зв’язку із випускниками; 

- проведення форумів, семінарів із залученням випускників інституту та 

своєчасним висвітленням інформації про проведені заходи на вебсайті БІНПО. 

 

 

 

 



 


