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У відповідності до ст. 16 Закону України «Про вищу
освіту» система забезпечення якості вищої освіти
складається із:

➢ системи забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення

якості);

➢ системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності закладів 

вищої освіти та якості вищої освіти;

➢ системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із

забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.



Формування системи забезпечення якості вищої освіти в ЗВО

❖ЗУ «Про вищу освіту» 2014 р. вимагає наявності в кожному

українському ЗВО внутрішньої системи управління/забезпечення

якості.

❖Вимоги до діяльності внутрішніх систем забезпечення якості в

європейських університетах сформульовані у Стандартах та

рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському

просторі вищої освіти.

❖Побудова систем внутрішнього забезпечення якості може

здійснюватися за різними моделями, вибір яких віднесено до

автономної компетенції закладів вищої освіти.

❖Забезпечення якості – це справа всієї університетської громади.



Базові складові забезпечення внутрішньої системи якості:

➢ Інтегральний документ, що регулює внутрішню систему

забезпечення якості (комплекс документів);

➢ Наявність відділу з координації процесу забезпечення якості

освіти;

➢ Сайт з інформацією відповідно до законодавства (окрема вкладка

«Якість освіти»).





СВЗЯО_1
• визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

СВЗЯО_2
• здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

СВЗЯО_3

• щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників
Університету та оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному сайті Університету;

СВЗЯО_4
• забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;

СВЗЯО_5

• забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, за кожною освітньою
програмою (кадрове, матеріально-технічне та методичне забезпечення);

СВЗЯО_6
• забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

СВЗЯО_7

• забезпечення публічної інформації про діяльність Університету, у тому числі про освітні програми,
ступені вищої освіти та кваліфікації;

СВЗЯО_8

• забезпечення дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу
Університету.

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в 

Університеті передбачає здійснення таких процедур і заходів



автономії Університету у питаннях відповідальності за забезпечення якості

вищої освіти;

академічної свободи, яка реалізовується шляхом самостійного, незалежного і

відповідального прийняття рішень щодо вибору процедур, методів, засобів,

інструментів для визначення стану та поліпшення якості вищої освіти;

відповідності європейським стандартам якості вищої освіти та національним

стандартам вищої освіти;

системного підходу в управлінні якістю на всіх етапах організації, забезпечення 

та реалізації освітнього процесу;

процесного підходу до управління якістю;

постійного підвищення якості освітньої діяльності;

залучення і активної участі всіх учасників освітнього процесу, стейкголдерів та 

інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості вищої освіти;

прозорості та відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.

Принципи системи внутрішнього забезпечення якості освіти в 

Університеті 

СВЗЯО_1: визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти



Процедури забезпечення якості вищої освіти висвітлені в 

Положеннях, які регулюють освітній процес в Університеті

СВЗЯО_1: визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти



СВЗЯО_2: здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх (освітньо-професійних та освітньо-

наукових) програм

Наявність освітніх програм в Університеті, 2021 р.

Рівні вищої 

освіти
ННІ ЕУПІТ ННІ АСЕ ФОФ ІТФ ТВППТ ФВМ Університет

Перший рівень 8 4 4 3 2 - 21

Другий рівень 7 3 4 2 2 2 20

Третій рівень 3 1 - 1 1 1 7

Усього 18 8 8 6 5 3 48

2020  р. - 43 2022  р. - 54



Започаткування нових ОП в Університеті, 2022 р.

СВЗЯО_2: здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх (освітньо-професійних та

освітньо-наукових) програм

БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ:

✓ Сільськогосподарське будівництво

✓ Геодезія та землеустрій

✓ Туризм

✓ Автомобільний транспорт

МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ:

✓ Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської 

продукції та харчові технології)

✓ Еколого-економічне рослинництво



Наявність стандартів вищої освіти спеціальностей 

станом на 01.02.2022 р.

Усі ОП забезпеченні

Стандартами вищої

освіти спеціальностей

третій (освітньо-науковий) 

рівень 

перший (бакалаврський)

та другий (магістерський) 

рівні

Наявні Стандарти лише

для спеціальностей

201 Агрономія (наказ МОН

№ 1458 від 29.12.2021)

073 Менеджмент (наказ

МОН № 1436 від

24.12.2021)



СВЗЯО_3: щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних

працівників Університету та оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному сайті

Університету

Оцінювання здобувачів вищої освіти згідно СВЗЯО 

передбачає напрями

Проведення моніторингу 

результатів успішності 

студентів

Формування рейтингу 

успішності студентів

Задіяні: кафедри, деканати, 

навчальний відділ, Вчена рада 

факультету, науково-методична рада, 

Вчена рада Університету

Задіяні: кафедри, деканати, 

навчальний відділ, бухгалтерія

Періодичність: два рази за навчальний рік



СВЗЯО_3: щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних

працівників Університету та оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному сайті

Університету

Оцінювання науково-педагогічних і педагогічних 

працівників згідно СВЗЯО передбачає проведення

✓ рейтингового оцінювання

роботи НПП

✓ моніторингу рівня наукової і 

професійної активності НПП

атестації педагогічних 

працівників

Періодичність: один раз на рік
Періодичність: один раз на 

п'ять років

Результати оцінювання НПП

Місце 2018 рік 2019 рік 2020 рік

1 місце Самойлик Ю. В. Калініченко А. В. Калініченко А. В.

2 місце Калініченко А. В. Калініченко О. В. Кондратенко С. І.

3 місце Горик О. В. Кулик М. І. Хахель О. А.



СВЗЯО_4: забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників, 

2019-2021 рр., осіб

Вид 2019 р. 2020 р. 2021 р.
2021 р. до 

2019 р., %

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 66 78 97 146,97

Стажування 29 48 94 324,14

в т. ч. закордонне 14 22 69 492,85

Всього 95 126 191 201,05



СВЗЯО_5: забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу за кожною

освітньою програмою (кадрове, матеріально-технічне та методичне забезпечення)

Забезпечення необхідними ресурсами освітніх програм

для реалізації освітнього процесу визначається:

✓Стандартами вищої освіти.

✓Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності.

✓Вимогами до акредитації освітніх програм.

✓Нормативними документами Університету.



СВЗЯО_6: забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім

процесом

Електронне освітнє середовище Університету

підсистема 

накопичення та 

забезпечення 

безперешкодного 

доступу до матеріалів

підсистема 

управління освітнім 

середовищем

підсистема забезпечення 

розроблення, наповнення 

та використання 

матеріалів

➢ офіційний сайт

➢ електронна 

бібліотека

➢ електронний 

репозитарій

➢ веб-сторінки 

підрозділів 

Університету

➢ автоматизована

система

управління

➢ платформа

LMS Moodle



СВЗЯО_7: забезпечення публічної інформації про діяльність Університету, у тому числі про освітні

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації

Забезпечення якості освітньої діяльності у контексті 

публічної інформації здійснюється згідно 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»



СВЗЯО_8: забезпечення дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу

Університету, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи

запобігання та виявлення академічного плагіату тощо

З метою функціонування системи забезпечення дотримання

академічної доброчесності учасниками освітнього процесу діє

внутрішня нормативна база:

✓ Кодекс академічної доброчесності ПДАУ.

✓ Кодекс про етику викладача та здобувача вищої освіти ПДАУ.

✓ Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в

ПДАУ.

✓ Порядок перевірки текстових документів (наукових, навчально-

методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських робіт та

інших) робіт на наявність запозичень.



ОПИТУВАННЯ – важливо, 

але не тільки!

✓ Регулярні онлайн опитування студентів, викладачів, роботодавців,

випускників як ключовий інструмент перегляду як окремих ОК, так і

ОП загалом.

✓ Успіхи випускників – імідж університету.

✓ Зв’язок із ринком праці.

✓ Постійний професійний розвиток викладачів.

✓ Розробка процедур, технологій і прийняття рішень

на основі аналізу результатів опитування.

Питання: чому і як навчаємо, кого готуємо…



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

1. Університет послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення,

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування

залучаються до процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур

забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під

час перегляду освітньої програми.

3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об'єднання залучені до процесу

періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як

партнери.

4. Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар'єрного шляху

випускників освітньої програми.

5. Система забезпечення якості Університету забезпечує вчасне реагування на виявлені

недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.

6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та

пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час

перегляду освітньої програми.

7. В академічній спільноті Університету сформована культура якості, що сприяє

постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою.



№ п/п Назва ОП Гарант ОП

СВО Бакалавр

1 Екологія Міщенко О. В.

2 Захист і карантин рослин Поспєлова Г. Д.

3 Інформаційні управляючі системи Копішинська О. П.

4 Правознавство Осташова В. О.

5
Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва
Біловод О. І.

6 Політологія Приходько С. М.

7
Германські мови та літератури (переклад 

включно), перша - англійська
Тагільцева Я. М.

8 Харчові технології Будник Н. В.

СВО Магістр

9 Маркетинг Писаренко В. В.

ПЕРЕЛІК АКРЕДИТОВАНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

СВО БАКАЛАВР І СВО МАГІСТР У 2021 РОЦІ

Рішенням Національного агентства усі освітні програми акредитовані терміном на 5 років



ПЕРЕЛІК АКРЕДИТОВАНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

СВО ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ У 2021 РОЦІ

№ п/п Назва ОП Гарант ОП

1 Агрономія Поспєлов С. В.

2 ТВППТ Шостя А. М.

3 Економіка Самойлик Ю. В.

4 Менеджмент Зось-Кіор М. В.

5 Ветеринарна медицина Євстаф'єва В. О.

Рішенням Національного агентства усі освітні програми акредитовані терміном на 5 років



СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА ПОЗИТИВНІ ПРАКТИКИ

Професійна робота 
служби психологічної 
підтримки, створення 
офісу омбудсмена для 
виконання завдань із 

захисту прав у сфері освіти

Бібліотека з потужною 
матеріальною базою, 

електронним каталогом, 
та можливістю 

забронювати посібники й 
інші інформаційні 

джерела онлайн

Сайт Університету: легкий 
доступ до нормативно-

правової бази, 
наповнений актуальною 

інформацією, можливість 
перегляду інформації з 

будь-якого пристрою

Вибір навчальних 
дисциплін через систему 
АСУ ПДАУ, яка є власною 
розробкою Університету

Під час реалізації ОП 
проводяться засідання 

науково-методичних рад з 
метою обговорення 

пропозицій та врахування 
рекомендацій

Повне забезпечення ОП 
необхідними ресурсами, у 
тому числі, матеріально-

технічними



ПЕРЕЛІК ЗАПЛАНОВАНИХ АКРЕДИТАЦІЙ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ У 2022 РОЦІ

№ п/п Спеціальність
Кафедра відповідальна за реалізацію 

ОП (СВО)
Назва ОП

ННІ економіки, управління, права та ІТ (доктор філософії)

1
281 Публічне управління та 

адміністрування

Публічного управління та 

адміністрування
Публічне управління та адміністрування

ННІ економіки, управління, права та ІТ (магістр)

2 051 Економіка
Економіки та міжнародних економічних

відносин
Економіка підприємства

3 073 Менеджмент Менеджменту ім. І.А. Маркіної Бізнес-адміністрування

4

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

Підприємства і права Підприємництво

5
281 Публічне управління та 

адміністрування

Публічного управління та 

адміністрування
Зв’язки з громадськістю

6
126 Інформаційні системи

та технології
Інформаційних систем та технологій Інформаційні управляючі системи та технології

ННІ економіки, управління, права та ІТ (бакалавр)

7
292 Міжнародні економічні

відносини

Економіки та міжнародних економічних

відносин
Міжнародні економічні відносини

Інженерно технологічний факультет (магістр)

8 208 Агроінженерія
Технології та засоби механізації

аграрного виробництва

Технології і засоби механізації сільськогосподарського

виробництва

9
133 Галузеве

машинобудування
Галузеве машинобудування

Машини і засоби механізації сільськогосподарського

виробництва



ПЕРЕЛІК ЗАПЛАНОВАНИХ АКРЕДИТАЦІЙ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ У 2022 РОЦІ

№ п/п Спеціальність
Кафедра відповідальна за реалізацію ОП 

(СВО)
Назва ОП

ННІ агротехнологій, селекції та екології (магістр)

10 201 Агрономія Селекції, насінництва і генетики Насінництво і насіннєзнавство

11 101 Екологія
Екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля
Агроекологія

Факультет обліку та фінансів (магістр)

12 035 Філологія
Кафедра гуманітарних та соціальних 

дисциплін

Германські мови і переклад (англійська та німецька

мови)

13 052 Політологія
Кафедра гуманітарних та соціальних 

дисциплін
Політологія

14 071 Облік і оподаткування
Бухгалтерського обліку та економічного 

контролю 
Облік і оподаткування

15
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування

Фінансів, банківської справи та 

страхування
Фінанси, банківська справа та страхування

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва (магістр)

16

204 Технологія

виробництва і переробки

продукції тваринництва

Технології виробництва продукції

тваринництва

Технологія виробництва і переробки продукції

тваринництва

17 181 Харчові технології Харчових технологій Харчові технології



№ Спеціальність Прізвище Ім'я По батькові

1 14 - Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Осташова Валерія Олександрівна Флегантов Леонід Олексійович

Шевчук Сергій Миколайович Япринець Тетяна Сергіївна

2 51 - Економіка

Вакуленко Юлія Валентинівна Дядик Тетяна Василівна

Загребельна Ірина Леонідівна Калініченко Олександр Володимирович

Самойлик Юлія Василівна Шульга Людмила Володимирівна

3 52 - Політологія Приходько Сергій Миколайович

4 73 - Менеджмент

Вакуленко Юлія Валентинівна Галич Олександр Анатолійович

Дячков Дмитро Володимирович Калініченко Олександр Володимирович

Самойлик Юлія Василівна Таран-Лала Олена Миколаївна

Шульга Людмила Володимирівна

5 75 - Маркетинг Загребельна Ірина Леонідівна Шульга Людмила Володимирівна

6 76 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Галич Олександр Анатолійович Світлична Алла Василівна

7 81 - Право Осташова Валерія Олександрівна

8 103 - Науки про Землю Шевчук Сергій Миколайович

9 106 - Географія Шевчук Сергій Миколайович

10 111 - Математика Антонець Анатолій Вікторович Флегантов Леонід Олексійович

11 113 - Прикладна математика Флегантов Леонід Олексійович

12 126 - Інформаційні системи та технології Вакуленко Юлія Валентинівна

13 133 - Галузеве машинобудування Ветохін Володимир Іванович Скрипник Вячеслав Олександрович

14 181 - Харчові технології Скрипник Вячеслав Олександрович

15 201 - Агрономія Маренич Микола Миколайович Рибальченко Анна Михайлівна

16 208 - Агроінженерія Ветохін Володимир Іванович

17 211 - Ветеринарна медицина Киричко Борис Павлович Лавріненко Інна Вікторівна

18 212 - Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Лавріненко Інна Вікторівна

19 281 - Публічне управління та адміністрування Галич Олександр Анатолійович

20 292 - Міжнародні економічні відносини Самойлик Юлія Василівна

РЕЄСТР ЕКСПЕРТІВ СЕРЕД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

У реєстрі експертів для проведення акредитацій ОП значиться 22 НПП ПДАУ 



Результати оцінювання освітніх програм експертними 

групами за кожним критерієм оцінювання якості ОП

№ 

п/п
ОП (СВО)

Рівень відповідності за критеріями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Екологія (бакалавр) В В В В В В А А В н/з

2 Захист і карантин рослин (бакалавр) В В В В В В В В В н/з

3
Інформаційні управляючі системи 

(бакалавр)
В В В В В В В В В н/з

4 Правознавство (бакалавр) В В В В В В В В В н/з

5

Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва 

(бакалавр)

В В В В В В В В В н/з

6 Політологія (бакалавр) В В В В В В А В В н/з

7

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша -

англійська (бакалавр)

В В В В В В В В В н/з

8 Харчові технології (бакалавр) А А В В В В В В А н/з

9 Маркетинг (магістр) В В В В В В В А В н/з

10 Агрономія (доктор філософії) В В В В В В А В В В

11 ТВППТ (доктор філософії) В В В В В В В В В В

12 Економіка (доктор філософії) В В В В В В В А В В

13 Менеджмент (доктор філософії) В В В В В В А В В В

14
Ветеринарна медицина (доктор 

філософії)
B B B B B B B B B B

Кількість А 1 1 - - - - 4 3 1 -



План заходів щодо підвищення якості освітньої діяльності в  

Університеті за освітніми програмами 

(розпорядження ПДАУ № 54 від 1 жовтня 2021 року)



Постакредитаційний моніторинг

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо

забезпечення якості вищої освіти» № 6531

в частині запровадження додаткової процедури зовнішнього забезпечення якості

постакредитаційного моніторингу.

Стаття 435 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС обов'язковими для України

є від 15 лютого 2006 р. про Рекомендації Європейського Парламенту та Ради

подальше європейське співробітництво в галузі забезпечення якості вищої освіти

(№2006/143/ЄС – держави-підписанти забезпечують відповідність

Європейським стандартам із забезпечення якості (ESG-2015).

Коротка електронна моніторингова форма (checklist) – включає конкретні

рекомендації, заповнюється ЗВО в електронній системі Національного агентства

на 2 чи 3 році після акредитації.



*для презентації використані матеріали Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти та Полтавського державного аграрного університету


