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У статті досліджено систему забезпечення якості вищої освіти в 
Національному університеті водного господарства та природокори-
стування. Запропоновано системне комплексне вдосконалення но-
рмативної бази університету. Описано взаємозв’язок ESG 2015, ло-
кальних документів та системи індикаторів та показників. Розкрито 
реалізацію принципів ESG 2015 через окремі документи. Наведено 
перелік необхідних документів для запровадження та розвитку 
СВЗЯО. 
Ключові слова: якість вищої освіти, система внутрішнього забезпе-
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Сьогодні освіта є визначальним чинником наукової, соціально-

економічної, культурної життєдіяльності суспільства, стратегічним 

ресурсом забезпечення національних інтересів та конкурентоспро-

можності держави у світовому співтоваристві. Однією з найбільш ак-

туальних для сучасної системи освіти є проблема якості освіти. 

Більш того, якість вищої освіти є ключовим поняттям Болонського 

процесу. 

В рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом Україна 

взяла на себе зобов’язання підвищувати якість та важливість вищої 

освіти. Для цього Україна має привести внутрішню і зовнішню систе-

ми забезпечення якості у відповідність до Стандартів і рекомендацій 

щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG 2015) [2].  
Слід зазначити, що у 2018-2020 рр. одним із ключових зо-

бов’язань на яких фокусуватимуться експертні групи задля посилен-
ня й підтримки якості та співпраці всередині Європейського простору 
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вищої освіти (ЄПВО) є забезпечення якості у відповідності із ESG 
2015 [3, С. 4]. 

У 2018 році в рамках проекту «Простір освітніх ініціатив» та за 

підтримки Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки 

України було видано аналітичний звіт «Впровадження локальних си-

стем управління якістю в українських університетах» [1, С. 10]. Про-

ведені дослідження свідчать про те, що запровадження системи за-

безпечення якості в українських університетах носить фрагменталь-

ний, несистемний та формальний характер. Так, відповідно до даних 

88% українських ЗВО стверджують про те, що вони мають системи 

забезпечення якості і ще 10% ЗВО зазначають, що мають тільки 

окремі її елементи. Однак, ретельне дослідження і перевірка даних 

свідчать, що насправді повноцінну систему забезпечення якості ма-

ють усього 12-15% ЗВО (заклади, які самостійно усвідомили необхід-

ність розбудови систем якості ще до законодавчих змін) і ще 50-55% 

ЗВО мають окремі її елементи (ті, що почали приділяти увагу зазна-

ченому питанню після прийняття нового законодавства, яке зо-

бов’язує це робити). 

Національний університет водного господарства та природоко-

ристування (НУВГП) самостійно розбудовує власну систему забезпе-

чення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (систему вну-

трішнього забезпечення якості). Політика щодо забезпечення якості 

в НУВГП реалізується завдяки внутрішнім процесам забезпечення 

якості, які уможливлюють широку участь усіх представників універ-

ситету. НУВГП самостійно вирішує, як запроваджувати, контролюва-

ти та переглядати цю політику. 

На разі відсутні затверджені єдині (типові) вимоги до докумен-

тів із забезпечення якості за якими університет міг би розбудувати 

свою систему забезпечення якості і оцінювати її роботу. Однак, 

НУВГП розробляє окремі положення із забезпечення якості, систему 

та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, проводить 

аналіз ефективності роботи системи забезпечення якості і системне 

комплексне вдосконалення нормативної бази.  

Основним у створенні механізмів покращення та оцінки якості 

освіти ЗВО є правильний добір індикаторів та показників якості, що 

відповідали б найкращим європейським практикам, враховували б 

національні розробки, пріоритети й досягнення в оцінці якості вищої 

освіти та були зрозумілими для зовнішніх користувачів. 

На нашу думку, варта уваги розроблена в рамках проекту «Сис-

тема забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі євро-

пейських стандартів та рекомендацій» (QUAERE) «Система індикато-
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рів та показників для визначення рівня/стану системи внутрішнього 

забезпечення якості на інституційному рівні відповідно до стандартів 

ESG» [4], оскільки у ній досить широко розкриті індикатори та показ-

ники у розрізі принципів Стандартів і рекомендацій.  

При формуванні нормативних документів для забезпечення 

якості освіти в НУВГП необхідно враховувати усі рекомендовані ін-

дикатори та показники цієї системи, для того щоб досягнути компле-

ксного та системного підходу. 

При формування такого підходу важливо взяти до уваги три ос-

новні складові системи формування нормативного забезпечення: 

1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Євро-

пейському просторі вищої освіти. 

2. Показники та індикатори. 
Нормативні документи (концепції, положення, порядки) (рису-

нок). 

 
 

Рисунок. Взаємозв’язок ESG 2015, локальних нормативних документів та  

системи індикаторів і показників 

 

На рисунку розкрито взаємозв’язок окремих елементів:  кожен 

розділ (Rn) Частини 1 Стандартів та рекомендацій щодо внутрішньо-

го забезпечення якості [5, С. 9] реалізується через створення відпо-

відних документів (Dn) (табл. 1, 2), кожен документ Dn описує певні 

ESG 2015 
 

R1 – D1 

… 

R9 – D8, D10 

КОНЦЕПЦІЇ 
ПОЛОЖЕННЯ 

ПОРЯДКИ 
D7 – Р3.13, Р48, Р7.11 

… 

 

СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ 
ТА  

ПОКАЗНИКІВ 

Р5.22 – D1, D6 

… 

Р22 – D8 
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механізми та процедури відповідно до певних показників Рn (табл. 3), а 

у переліку індикаторів і показників зазначається той чи інший доку-

мент та відповідний розділ ESG 2015,  що унормовує даний критерій 

(табл. 4). 

Таблиця 1 

Реалізація принципів ESG 2015 через окремі документи (D) 
Принцип / розділ ESG 2015 Відповідний документ 

1. Політика щодо забезпечення яко-

сті 
D9 

2. Розроблення і затвердження про-

грам 
D2, D8, D10 

3. Студентоцентроване навчання, 

викладання та оцінювання 
D3, D5, D6, D7, D11, D12, D13 

4. Зарахування, досягнення, визнан-

ня та атестація студентів 

D4, D7, D12, D13, D14, D15, 

D16 

5. Викладацький персонал D1, D6, D7, D8, D13 

6. Навчальні ресурси і підтримка 

студентів 
D17, D18, D19 

7. Інформаційний менеджмент  D5, D7, D8, D13 

8. Публічна інформація D7 

9. Поточний моніторинг і періодич-

ний перегляд програм 
D8, D10 

 

Таблиця 2 

Відповідність змісту документів (D) окремому  

принципу / розділу (R) ESG 2015 

Документ Розділ ESG Документ Розділ ESG 

D1 5 D11 3 

D2 2 D12 3, 4 

D3 3 D13 3, 4, 5, 7 

D4 4 D14 4 

D5 3, 7 D15 4 

D6 3, 5 D16 4 

D7 3, 4, 5, 7, 8 D17 6 

D8 1, 2, 7, 9 D18 6 

D9 1 D19 6 

D10 2, 9 - - 
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Таблиця 3 

Перелік необхідних документів для запровадження та розвитку сис-

теми внутрішнього забезпечення якості освіти (СВЗЯО)  

Назва документу (D) Перелік показників (P) 

1 2 

1. Концепція впровадження дос-

ліджень та інновацій в освітній 

процес в НУВГП 

Р5,22; Р5,23; Р5,24; Р5,25; Р5,26; 

Р5,27; Р5,28; Р5,29; Р5,30; Р5,31 

2. Порядок розробки і затвер-

дження освітніх програм в НУВГП 

Р26; Р28; Р2,10; Р2,11; Р2,12; 

Р2,13; Р2,15; Р2,17; Р2,18; Р2,19; 

Р2,21; Р2,22; Р2,23; Р2,24; Р2,27 

3. Положення про студентоцент-

роване навчання в НУВГП 

Р35; Р36; Р37; Р38; Р3,10; Р3,11; 

Р3,12; Р3,13; Р3,14; Р3,15; Р3,16; 

Р3,17; Р3,18; Р3,19; Р3,20; Р3,21; 

Р3,22; Р3,25 

4. Положення про академічну 

мобільність та визнання кваліфі-

кацій в НУВГП 

Р4,19; Р4,20; Р4,21; Р4,22 

5. Порядок опитування (анкету-

вання) студентів щодо окремих 

курсів, н/п працівників, праців-

ників та допоміжного персоналу 

в НУВГП 

Р3,25; Р7,20 

6. Стратегія розвитку кадрового 

потенціалу та формування кад-

рового резерву в НУВГП 

Р36; Р5,12; Р5,13; Р5,14; Р5,15; 

Р5,21; Р5,28 

7. Положення про публічну інфо-

рмацію в НУВГП 

Р3,13; Р3,14; Р48; Р49; Р57; Р58; 

Р59; Р7,11; Р7,12; Р7,13; Р7,14; 

Р7,21; Р81; Р82; Р83; Р85; Р86; 

Р87; Р88; Р89; Р8,10; Р8,11; 

Р8,12; Р8,13; Р8,14; Р8,15; Р8,16; 

Р8,17; Р8,18; Р8,19; Р8,20 

8. Положення про залучення 

внутрішніх та зовнішніх стейкхо-

лдерів до забезпечення якості 

освіти в НУВГП 

Р1,12; Р2,12; Р2,13; Р2,12; Р2,13; 

Р79; Р7,22; Р7,23; Р7,24; Р7,25; 

Р93 

9. Положення про запобігання 

плагіату випускних кваліфіка-

ційних робіт здобувачів вищої 

освіти 

Р1,13; Р1,14; Р1,15 
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продовження табл. 3 

1 2 

10. Положення про поточний мо-

ніторинг, періодичний перегляд 

та оновлення освітніх програм 

Р94; Р95; Р96; Р97; Р98; Р99; 

Р9,10; Р9,13; Р9,14; Р9,15 

11. Положення про індивідуаль-

ний графік навчання студентів 

денної форми навчання 

Р34; Р3,11 

12. Порядок проведення моніто-

рингу та визначення ефективно-

сті системи оцінювання резуль-

татів навчання 

Р37; Р3,15; Р3,16; Р3,17; Р3,18; 

Р3,19; Р42 

13. Положення про рейтингуван-

ня студентів, нпп, кафедр та ННІ 

в НУВГП 

Р3,21; Р4,16; Р5,20; Р7,17; Р7,19 

14. Порядок визнання здобутих 

кваліфікацій в інших інституціях 
Р43; Р4,11 

15. Порядок організації позанав-

чальної діяльності студентів 
Р4,13; Р4,18 

16. Положення про атестацію 

студентів 

Р4,23; Р4,24; Р4,25; Р4,26; Р4,27; 

Р4,28; Р4,29; Р4,30; Р4,31; Р4,32 

17. Стратегія розвитку ІТ-

інфраструктури 
Р65; Р66; Р67; Р68; Р69; Р6,10; 

Р6,11 

18. Стратегія розвитку інформа-

ційних ресурсів 

Р6,12; Р6,13; Р6,14; Р6,15; Р64; 

Р6,16; Р6,17 

19. Положення про підтримку 

студентів 

Р6,18; Р6,19; Р6,20; Р6,21; Р6,22; 

Р6,23 

 

Даний багатогранний підхід створення нормативних документів 

дозволить: 

1. Системно та комплексно враховувати рекомендовані індика-

тори та показники при створенні певних механізмів та процедур за-

безпечення якості вищої освіти в НУВГП. 

2. Якісно проводити внутрішній аудит (самоперевірку) щодо 

впровадження та розвитку системи якості, а також підготуватись до 

зовнішнього аудиту національними та міжнародними експертами.  
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Таблиця 4 

Система індикаторів та показників для визначення стану СВЗЯО  

відповідно до стандартів ESG 2015 

Індикатори 

(І) 
Показники (Р) 

Відповідний 

документ 

(D) 

Відповідний 

розділ ESG 

(R) 

І22 – Сту-

пінь залу-

чення 

стейкхол-

дері до 

процесів 

розроб-

лення ОП 

Р26 – Участь внутрішніх 

стейкхолдерів у складі 

робочих груп з розроб-

лення ОП 

D1, D2, D18 R1, R2 

Р28 – Наявність механіз-

мів стимулювання участі 

внутрішніх стейкхолдерів 

у процесах розробки та 

затвердження ОП 

D1, D2 R1, R2 

Р2,9 – Наявність комісій / 

комітетів / механізмів 

внутрішньої експертизи 

ОП та їх відповідності 

встановленим вимогам   

D2, D7 R1, R2 

 

Запропонована технологія створення нормативних документів є 

тільки початком документального регламентування різноманітних 

механізмів та процедур впровадження та розвитку системи якості в 

НУВГП.  

Ми усвідомлюємо, що створенням одних тільки документів не 

можливо запровадити дієву та неформальну систему внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти.  
Для цього найперше потрібно сформувати нову культуру якості 

в університеті, впровадити для усіх учасників освітнього процесу мо-
тиваційні механізми реалізації процедур на основі активного залу-
чення в освітній процес студентів, випускників та роботодавців. 
 
1. Впровадження локальних систем управління якістю в українських уні-

верситетах : аналітичний звіт / за ред. Т. В. Фінікова, В. І.  Терещука. Київ : 

Таксон, 2018. 88 с. 2. Ніколаєв Є. Початок впровадження європейських ста-

ндартів забезпечення якості вищої освіти в Україні. Konrad-Adenauer-

Stiftung. 2018. URL: https://www.kas.de/veranstaltungsberichte/detail/-

/content/pocatok-vprovadzenna-evropejs-kih-standartiv-zabezpecenna-

akosti-visoi-osviti-v-ukraini (дата звернення: 19.12.2018). 3. Паризьке комю-

ніке, 25 травня 2018 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app 
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/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/06

/06/12/paris-communiqueenua2018.pdf (дата звернення: 19.12.2018). 4. Си-
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The article explores the system of quality assurance of higher 
education at the National University of Water and Environmental 
Engineering. The system complex improvement of the university 
normative base are proposed. The correlation between ESG 2015, 
local documents and the system of indicators are described. The 
implementation of the principles of ESG 2015 are disclosed through 
separate documents. The list of required documents for the 
introduction and development of IQAS are presented. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА ВНЕДРЕНИЕ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАНИЯ В НУВХП НА ОСНОВЕ ESG 2015 
 
В статье исследована система обеспечения качества высшего об-
разования в Национальном университете водного хозяйства и при-
родопользования. Предложено системное комплексное совершен-
ствование нормативной базы университета. Описаны взаимосвязь 
ESG 2015, локальных документов и системы индикаторов и показа-
телей. Раскрыто реализацию принципов ESG 2015 через отдельные 
документы. Приведен перечень необходимых документов для вне-
дрения и развития СВОКО. 
Ключевые слова: качество высшего образования, система внутрен-
него обеспечения качества образования (СВОКО), нормативная ба-
за университета, индикаторы и показатели СВОКО, ESG 2015. 
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