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Підготовка студентів до майбутньої 
кар'єри ( працевлаштування)

Підготовка студентів до  активного 
громадянства

Підготовка студентів до персонального 
розвитку

Стимулювання інновацій та досліджень



ESG 1.2 освітні програми розробляються із залученням у цей процес
студентів та інших стейкхолдерів

Стандарти з якості вищої освіти



Групи зовнішніх стейкхолдерів

Приватний сектор Державний сектор Громадські організації
Компанії та 

підприємства

R&D підрозділи

компаній

Особистості – лідери 

бізнесу

Професійні об’єднання

Фінансові установи

Міністерства

Державні організації та 

служби

Наукові установи

Політичні партії

Міська влада

Військовий сектор

Міжнародні структури 

(Світовий банк, ОСН…)

Школи та університети, 

в т ч закордонні

Професійні спілки (Trade 

Union)

Міжнародні професійні 

об’єднання

Національні ГО

Міжнародні ГО

Медіа

Релігійні організації

Батьки та об’єднання



Зацікавлені сторони із забезпечення
якості

• мотивація

• цілі

• очікування

• Хто бере участь і як? 

• Що означає участь? 

• Хто несе відповідальність і як? 

• Які межі та можливості залучення та 

відповідальності?



1. ВИЗНАЧЕННЯ

Хто є ключовими стейкхолдерами?

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ

Як ми можемо їх ідентифікувати?

3. АНАЛІЗ

Яким чином проаналізувати їх інтереси та мати на них вплив?

4. ЗАЛУЧЕННЯ

Яким чином приймається рішення де і коли залучити кожного 
стейкхолдера?

4 кроки залучення стейкхолдерів



Студенти як зацікавлені сторони із
забезпечення якості

• рівноправні партнери

• представлені на всіх рівнях управління університетів
Вчена рада
Рада інституту/факультету
Комісія з академічної етики
Група забезпечення ОП

• беруть участь в 
перегляді освітніх програм
оцінюванні та перегляді результатів навчання програм
самооцінюванні освітніх програм різного рівня
створення нових освітніх програм

профіль випускників, 
результати навчання, плани навчання, опис навчальних дисциплін

критерії отримання кредитів



Студенти як зацікавлені сторони із
забезпечення якості

• молоді

• денної форми навчання

• зрілого віку

• заочної форми навчання

• міжнародні

• з особливими потребами

• гендерний баланс



Роботодавці як зацікавлені сторони із
забезпечення якості

• Ініціювання нових освітніх програм (аналіз потреб ринку праці)

• Робота в групах забезпечення ОП

• Формулювання компетентностей випускника

• Оцінювання якості освітніх компонентів

• Оновлення форм і методів навчання

• Залучення фахівців у навчальний процес, практику, написання 
кваліфікаційних робіт, державні експертні комісії

• Оцінювання якості підготовки випускників

• Співпраця в наукових та інноваційних проєктах

• Виконання проєктів на замовлення компаній / установ

• Покращення інфраструктури університетів



Дякую за увагу!


