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ЯКІСТЬ, МОНІТОРИНГ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

У статті обґрунтовано підходи до оцінки якості, моніторингу та 

періодичності освітніх програм у вищому навчальному закладі при реалізації 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Підкреслена 

необхідність реалізації студентоцентрованого і компетентнісного підходів при 

розробці програм та здійсненні моніторингу якості вищої освіти. Визначено 

вимоги до експертів у процесі залучення для оцінки моніторингу та перегляду 

освітніх програм, підходи до оцінки їхньої якості та визначено, що 

пріоритетними періодами перегляду освітніх програм є рік та необхідність 

перегляду за результатами моніторингу. Одержані результати нададуть змогу 

сформувати власні підходи закладам вищої освіти щодо оцінки якості, 

моніторингу та періодичності освітніх програм. 
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внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, якість освітніх програм, 
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Постановка проблеми. В умовах інтеграції системи вищої освіти України 

в світовий освітній простір одним із найактуальніших завдань є формування 

дієвих механізмів та підходів до забезпечення її якості. При розробці та оцінці 

якості та моніторингу освітніх програм використовують інструменти, які 

недостатньо враховують зворотній зв'язок (студентоцентрований підхід), що є 

важливою складовою для європейських країн. Тому, реалізація 

студентоцентрованого підходу, побудова освітніх програм на основі 

компетентнісного підходу та результатів навчання, забезпечення якості вищої 

освіти є вагомим приводом для дослідження питання якості, моніторингу та 



 

періодичності перегляду освітніх програм у вищому навчальному закладі та 

визначає його актуальність. 

Аналіз актуальних досліджень. Широке коло питань щодо узагальнення 

підходів та найкращих практик формування освітніх програм досліджували такі 

науковці як: Г. Красильникова [3], Н. Пасічник [5], О. Полотай [11], Ю. Ракшевич 

[14] та ін. Однак, не досить розробленими залишаються питання обґрунтування 

підходів до оцінки якості, моніторингу та періодичності освітніх програм у 

вищому навчальному закладі при реалізації системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти. 

Мета статті. Метою статті є узагальнення підходів до оцінки якості, 

моніторингу та періодичності освітніх програм у вищому навчальному закладі 

при реалізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Методи дослідження. Наукові методи аналізу, синтезу та порівняння були 

використані для проведення аналізу підходів до оцінки якості, моніторингу та 

періодичності освітніх програм у вищому навчальному закладі при реалізації 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу.  

Під якістю освіти слід розуміти ступінь відповідності характеристик 

продукту (послуг) навчальної діяльності певним або очікуваним потребам 

учасників освітнього процесу. Функціонування системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти є обов’язковою умовою для вищих навчальних 

закладів. Системою передбачені процедури та заходи, які визначено в Законі 

України «Про вищу освіту» [13], відповідно до нього, вищий навчальний заклад 

уповноважений визначати принципи та процедури щодо забезпечення якості 

вищої освіти; здійснювати моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм; 

щороку проводити оцінювання усіх учасників навчального процесу, а також 

оприлюднювати результати на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних 

стендах та будь-якими іншими способами; забезпечувати підвищення кваліфікації 

викладачів (наукових та науково-педагогічних працівників); задовольняти 

потребу у  необхідних ресурсах для організації освітнього процесу, включаючи 



 

самостійну роботу студентів, за кожною освітньою програмою; гарантувати 

наявність інформаційних систем з метою ефективної організації освітнього 

процесу; забезпечувати публічність інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; нести відповідальність за ефективність системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових дослідженнях 

учасників навчального процесу. 

Освітня програма представляє собою систему освітніх компонентів на 

відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що окреслює вимоги до 

рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, список 

навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 

ЄКТС, що необхідні для виконання цієї програми, а також компетентності, якими 

має оволодіти студент відповідного ступеня вищої освіти [13]. Таким чином, 

освітня програма є однією з головних складових навчального процесу, а оцінка її 

якості визначає рівень компетентності викладачів та освіченості студентів, що в 

майбутньому вплине на рівень їх професійності та затребуваності на ринку праці. 

Відповідно до складових системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в Україні, навчальний заклад зобов’язаний оцінювати якість освітньої 

діяльності та вищої освіти. У відповідності до стандартів і рекомендацій щодо 

забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG), Європейських 

стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості вищої освіти у вищому 

навчальному закладі доцільно проводити систематичний моніторинг, перегляд і 

оновлення освітніх програм з ціллю гарантування належного рівня надання 

послуг у галузі освіти і створення сприятливого та ефективного навчального 

середовища для споживачів послуг вищої освіти. Це передбачає оцінювання таких 

елементів [17]: змісту програми відповідно до останніх досліджень у даній галузі 

знань, гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам; потреб 

суспільства, що постійно змінюються; академічного навантаження студентів, їх 

успіхів і закінчення освітньої програми; ефективності процесу оцінювання 

студентів; сподівань, потреб і задоволення студентів стосовно програми; 



 

навчальної атмосфери і послуг з підтримки студентів, а також їх відповідність 

цілям програми. 

У процесі регулярного перегляду та оновлення програм приймають участь 

всі зацікавлені особи (стейкхолдери) у межах закладу, включаючи студентів і 

персонал, а також зовнішніх стейкхолдерів, таких як працедавці та зовнішні 

партнери закладу, роботодавці та інших стейкхолдерів. Характеристики оновленої 

програми публікують [18]. Процедура оцінки, моніторингу та перегляду освітніх 

програм визначається навчальним закладом самостійно, відповідно до його 

потреб. 

Отже, з огляду на існуючі положення у європейській освіті, важливими 

аспектами забезпечення її якості є: повний, систематичний, прозорий та 

об’єктивний характер моніторингу якості освіти, що висуває досі не вирішені 

завдання щодо використання європейських стандартів якості. 

Одним з головних критеріїв при оцінці навчальних закладів є наявність 

студентоцентрованого та компетентнісного підходів, які є основоположними 

принципами болонських реформ у вищій освіті. Студентоцентризм як принцип 

академічної культури передбачає першочергове урахування інтересів та потреб 

студентів, залучення їх до управління якістю вищої освіти і відсутність реального 

зворотного зв’язку з основними учасниками освітнього процесу [3]. 

Компетентнісний підхід орієнтує на побудову навчального процесу згідно 

результату освіти: в навчальну програму чи курс спочатку закладаються виразні і 

зіставні параметри опису того, що студент буде знати і вміти після закінчення 

закладу.  

Орієнтування на європейські стандарти і рекомендації з метою забезпечення 

якості у вищій освіті неможливе без врахування потенційних можливостей. 

Цілком погоджуючись з Л. В. Вікторовою [1], що Україна обов’язково має 

долучитись до Європейської мереж гарантування якості вищої освіти (система 

ENQA). Важливим елементом цієї системи є зосередженість контролю якості на 

контролі знань студентів і особливо випускників, визначаючи їхню 

компетентність і спроможність задовольняти вимоги ринку праці, що передбачає 



 

й можливість зовнішньої оцінки, а не лише на контролі навчального процесу, 

науково-методичного забезпечення, кадрів, матеріальної бази тощо.  

Система зовнішньої оцінки може бути підтримана такими європейськими 

агенціями із забезпечення якості надання вищої освіти навчальними закладами, 

як: Європейською мережею із забезпечення якості вищої освіти (ENQA), 

Європейською асоціацією університетів (EUA) та Європейською асоціацією 

вищих навчальних закладів (EURASHE). Така система дає змогу оцінювати 

навчальні програми за кордоном відповідно до загальних критеріїв для вищих 

навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України.  

Вказані європейські агенції із забезпечення якості надання вищої освіти 

навчальними закладами розробили спільні орієнтири щодо забезпечення якості 

для всіх європейських країн-учасниць Болонського процесу і прийняли стандарти 

у цій сфері, які зорієнтовані на внутрішнє забезпечення якості вищої освіти та 

забезпечення якості у діяльності агенцій із зовнішнього забезпечення якості [1]. 

Серед більшості європейських країн-учасниць Болонського процесу з 

рівневою системою вищої освіти розробляються освітні програми академічного та 

професійного видів. Характерним для академічних програм є підготовка 

випускників до дослідницько-наукової діяльності, в той час як, у рамках 

професійної програми, підготовка сфокусована на практичній, прикладній 

професійній діяльності. Такий поділ існує здебільшого на рівні програм 

бакалаврату, а у деяких країнах поширюється і на програми вищого рівня.  

Концепція проекту Tuning [2] визначає такі критерії якості при розробці та 

реалізації освітніх програм, які гарантують відповідність цілей, що означає 

доречність обраних цілей, облік очікувань студентів, викладачів, роботодавців, а 

також більш широких вимог болонського процесу та відповідність цілям, що має 

гарантувати можливість досягнення заявлених цілей за допомогою програми. 

Відповідно до проекту Tuning, підвищення якості програм розглядається, як 

докладання безперервних зусиль, спрямованих на вдосконалення структури та 

змісту програм, їх впровадження і реалізацію. Серед базових принципів, на яких 

заснована реалізація процесу підвищення якості освітніх програм, виділяють такі:  



 

забезпеченість ресурсами; визначення затребуваності програми; виявлення 

відповідних профілю програми результатів навчання в термінах компетенцій; 

повний і чіткий опис кваліфікаційного профілю програми; коректний розподіл 

кредитів за структурними одиницями програми; вибір методів навчання та оцінки, 

відповідних цілям програми. 

Контроль та перевірка ефективності навчальної програми виконується за 

наявності системи оцінки навчального процесу. До заходів з контролю за 

реалізацією навчальної програми відносять методичний збір і аналіз статистичних 

даних за такими провідними показниками, як: відсоток студентів, які успішно 

здають іспити; відсоток випускників, які працевлаштовані або мають намір 

перейти на наступний рівень освіти; кількість зарахованих студентів; оцінка 

задоволеності студентів умовами, процесом і результатами навчання; відгуки від 

організацій-партнерів і т.п. Заклади вищої освіти повинні проводити моніторинг і 

періодичний перегляд програм з метою забезпечення їхньої відповідності 

потребам студентів, суспільства та працедавців.  

Як було зазначено вище, для розроблення, моніторингу та перегляду 

освітніх програм доцільно залучати всіх учасників (стейкхолдерів) у межах 

закладу, включаючи студентів і персонал, а також зовнішніх стейкхолдерів, таких 

як працедавці та зовнішні партнери закладу, роботодавці та інших стейкхолдерів. 

У рамках цього процесу вони виступатимуть у якості експертів, а отже необхідно 

враховувати вимоги до них, з огляду на те, що їх думки суттєво вплинуть на зміст 

освітньої програми. Цілком погоджуючись з С. А. Свіжевською, яка виокремила 

вимоги до експертів серед яких [17]: постійна вимога до експертів володіти 

належними вміннями та знаннями для виконання своїх завдань; ретельний підбір 

експертів; проведення навчання для експертів або належних інструктажів;  

залучення міжнародних експертів; участь студентів; гарантія повноти та 

достовірності інформації у якості отриманих результатів та висновків експертної 

оцінки; використання певної моделі перевірки: самооцінка – відвідання закладу – 

складання проекту звіту про перевірку – публікація звіту – подальші заходи; 

визнання важливості політики навчального закладу щодо усунення недоліків, а 



 

також подальшого вдосконалення його роботи, яка є базовим елементом процесу 

забезпечення якості. 

Вищі навчальні заклади мають використовувати моніторинг як інструмент 

збору, обробки, зберігання і розповсюдження об’єктивної та актуальної 

інформації про діяльність системи освіти для прийняття стратегічних 

управлінських рішень щодо задоволення якістю вищої освіти усіх зацікавлених 

сторін та постійного її покращення [3]. У процесі моніторингу освітньої програми 

можна зрозуміти, чи досягається мета освітнього процесу, чи існує позитивна 

динаміка в розвитку здобувачів вищої освіти в порівнянні з попередніми 

дослідженнями, чи відповідає рівень складності навчального матеріалу 

можливостям студентів, чи існують передумови для підвищення компетентності 

викладачів. 

Моніторинг спрямований на безперервне вдосконалення програм. Саме 

тому особливу увагу слід віднести цьому процесу. Так, В. М. Захарченко, 

В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова виокремили чотири етапи процесу 

моніторингу і вдосконалення освітньої програми при її реалізації [16]. На 

першому етапі відбувається реалізація освітньої програми та її компонентів 

відповідно до чіткої структури та прозорого плану впровадження. Наступним 

кроком виникає необхідність у проведенні моніторингу програми та її 

компонентів шляхом опитування студентів і працівників з метою оцінювання 

викладання, навчання та оцінювання, а також вихідної інформації відповідно до 

показника успішності, використовуючи контрольний перелік запитань проекту 

Tuning для оцінки навчального плану. На третьому етапі використовують системи 

зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних 

розробок у предметній області з урахуванням потреб суспільства та наукового 

середовища. Завершальною стадією моніторингу освітньої програми є 

використання отриманої інформації для вдосконалення програми в цілому та її 

компонентів. 

На думку Г. В. Красильникової серед підходів до оцінки якості освітніх 

програм слід віднести [3]: відповідність змісту освітніх програм стандартам вищої 



 

освіти за спеціальністю; відповідність освітньої програми Національній та 

галузевій рамкам кваліфікацій; відповідність освітньої програми формі Tuning; 

формування результатів навчання у термінах компетентностей, що надасть змогу 

найкращого працевлаштування випускників; формування змісту кваліфікацій і 

структури на компетентнісній основі; щорічний перегляд програм на основі 

потреб ринку праці та незалежна акредитація освітніх програм. 

Доповнюючи ці підходи до оцінки якості освітніх програм, доцільно 

віднести аналіз освітніх програм відповідно до існуючих у європейських країнах, 

оскільки для більшої кількості спеціальностей розроблено уніфіковано відповідні 

освітні програми, відповідність програмних компетентностей та програмних 

результатів навчання запитам роботодавців, що дозволить визначити 

відповідність вимогам ринку праці.  

Наприклад, при розробленні та моніторингу освітніх програм на основі 

студентоцентрованого та компетентнісного підходів, доцільно врахувати  

результати аналізу 6 000 запитів роботодавців, що надали такі результати. Для 

всіх спеціальностей університету виокремлено 5 особистісних топ-

компетентностей: комунікабельність; відповідальність; організаційні здібності; 

уважність; спрямованість на кінцевий результат. Серед професійних 

компетентностей на перших місцях стоять володіння ІТ-технологіями, у тому 

числі спеціальними пакетами програм, мовна грамотність і вільне володіння 

іноземною мовою. На формування у студентів зазначених компетентностей має 

бути спрямовано навчальний процес в університеті, що має знайти відображення 

в освітніх програмах [12]. 

Що стосується періодичності перегляду освітніх програм у вищих 

навчальних закладах проведено аналіз існуючих в закладах вищої освіти 

документів, що спрямовані на запровадження системи внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти щодо зазначених в них строків 

періодичності перегляду. 

У табл. 1 наведено періодичність перегляду освітніх програм у вищих 

навчальних закладах України. 



 

Таблиця 1 

Періодичність перегляду освітніх програм у вищих навчальних закладах України 

Назва ВНЗ 
Періодичність 

перегляду 
Документ 

Дже-

рело 

ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» 

За 

результатами 

моніторингу 

Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти 

[8] 

Дніпропетровський 

національний університет 

залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна 

Щорічно 

Наказ ректора від 07.10.2016 року про 

введення в дію положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освіти 

[4] 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка 

Щорічно 
Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти 

[7] 

Одеський національний 

економічний університет 

За 

результатами 

моніторингу 

Положення про забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти 

[6] 

Одеський національний 

політехнічний університет 
Щорічно 

Рішення Вченої ради про визначення 

системи та затвердження процедури 

внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти від 31.05.2016 року 

[15] 

Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля 

Кожні п’ять 

років та за 

необхідністю 

їх коригування 

Положення про систему забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти 

[10] 

Харківський національний 

університет імені В. Н. 

Каразіна 

За 

результатами 

моніторингу 

Проект Положення про систему 

забезпечення якості вищої освіти (систему 

внутрішнього забезпечення якості) 

[9] 

 

З табл. 1 видно, що перегляд освітніх програм у вищих навчальних закладах 

України відбувається за такою періодичністю: щорічно, за результатами 

моніторингу (не рідше 1 року) та кожні п’ять років. З семи обраних закладів 

щорічно переглядають освітні програми: Одеський національний політехнічний 

університет, Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту та Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана 

Франка; за результатами моніторингу – Одеський національний економічний 

університет, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 

Криворізький національний університет; кожні п’ять років – Східноукраїнський 

національний університет імені Володимира Даля.  

Отже, найбільш пріоритетними періодами перегляду освітніх програм є рік 

та необхідність перегляду за результатами моніторингу. Слід відмітити, що від 



 

періодичності перегляду освітніх програм залежить їх релевантність, і, як 

зазначалось раніше, зміст програми має відповідати останнім дослідженням у 

даній галузі знань та гарантувати відповідність до вимог сучасності. Таким 

чином, на думку автора, освітня програма має переглядатись не рідше одного разу 

на рік. 

Висновки. Отже, у статті обґрунтовано підходи до оцінки якості, 

моніторингу та періодичності освітніх програм у вищому навчальному закладі 

при реалізації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Розглянуто європейський досвід реалізації, оцінки та оновлення освітніх програм 

у вищому навчальному закладі на основі студентоцентрованого та 

компетентнісного  підходів. Визначено вимоги до експертів у процесі залучення 

для оцінки моніторингу та перегляду освітніх програм, підходи до оцінки їхньої 

якості та визначено, що пріоритетними періодами перегляду освітніх програм є 

рік та необхідність перегляду за результатами моніторингу. Одержані результати 

нададуть змогу сформувати власні підходи закладам вищої освіти щодо оцінки 

якості, моніторингу та періодичності освітніх програм. 
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РЕЗЮМЕ 

Ачкасова Светлана. Качество, мониторинг и периодичность пересмотра 

образовательных программ в высшем учебном заведении. 

В статье обоснованы подходы к оценке качества, мониторингу и 

периодичности пересмотра образовательных программ в высшем учебном 

заведении при реализации системы внутреннего обеспечения качества высшего 

образования. Подчеркнута необходимость реализации студетоцентрованого и 

компетентностного подходов при разработке программ и осуществлении 

мониторинга качества высшего образования. Определены требования к 

экспертам в процессе привлечения для оценки мониторинга и периодичности 

пересмотра образовательных программ, подходы к оценке их качества и 

определено, что приоритетными периодами пересмотра образовательных 

программ является год и необходимость пересмотра по результатам 

мониторинга. Полученные результаты дадут возможность сформировать 

собственные подходы заведениям высшего образования для оценки качества, 

мониторинга и периодичности пересмотра образовательных программ. 

Ключевые слова: учреждение высшего образования, образовательная 

программа, система внутреннего обеспечения качества высшего образования, 

качество образовательных программ, мониторинг образовательных программ. 

 

SUMMARY 

Achkasova Svitlana. Quality monitoring and periodical revision of educational 

programs in higher education. 

In terms of integration of higher education in Ukraine in the global educational 

environment one of the most important tasks is to develop effective mechanisms and 



 

approaches to ensure its quality. In developing and assessing and monitoring the quality 

of educational programs using tools that are not taking into account feedback (student-

centered approach), which is an important component of European countries. Therefore, 

the implementation of student-centered approach, building educational programs based 

on competency approach and learning outcomes, quality assurance is an important 

reason to study the issue of quality, monitoring, frequency and review of educational 

programs in higher education and this determines its relevance. 

The article aims to generalize approaches to quality assessment, monitoring and 

periodicity of educational programs in higher educational institutions when 

implementing system of internal  quality assurance of higher education. 

Scientific methods of analysis, synthesis and comparison were used for the 

analysis of approaches to quality assessment, monitoring frequency and degree 

programs in high school when implementing internal quality assurance. 

The article reveals approaches to quality assessment, monitoring and periodicity 

of educational programs in higher educational institutions when implementing system 

of internal  quality assurance of higher education.   

The frequency of watching educational programs in universities analyzed the 

existing higher education documents aimed at introducing a system of internal quality 

assurance education and quality of higher education in the said frequency terms are 

viewing. 

The paper identified the requirements to experts for evaluation of monitoring and 

review of educational programs, approaches to their quality assessment and determined 

that the priority of educational program revision period is a year and the need to review 

the results of monitoring. The European experience implementing, evaluating and 

updating education programs in higher education on the basis of competence and 

student-centred approaches defined by  project Tuning have been considered. The 

results will have to form their own approaches of higher education institutions to quality 

assessment, monitoring and periodicity of educational programs. 

Keywords: institution of higher education, educational program, system of 

internal quality assurance of higher education, quality of educational programs, 

monitoring of educational programs. 

 

 


