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УЧАСНИКИ: зареєстровані – 225; взяли участь – 200 
Спікери – 15, з них 6 – HERE team, 2 – EU experts  
Регіональне представництво ЗВО учасників: 

1. м. Київ 
2. Вінницька 
3. Волинська 
4. Дніпропетровська (Дніпро, Кривий Ріг) 
5. Донецька (Маріуполь, Краматорськ, Лиман) 
6. Житомирська 
7. Закарпатська (Ужгород) 
8. Запорізька (Запоріжжя, Бердянськ) 
9. Івано-Франківська 
10. Київська (Біла Церква, Переяслав, Ірпінь) 
11. Кіровоградська (Кропивницький) 
12. Луганська (Старобільськ, Рубіжне) 
13. Львівська (Львів, Самбір) 
14. Миколаївська (Миколаїв, Первомайськ) 
15. Одеська (Одеса, Ізмаїл) 
16. Полтавська (Полтава, Кременчук) 
17. Рівненська 
18. Сумська (Глухів) 
19. Тернопільська 
20. Харківська  
21. Херсонська 
22. Хмельницька (Хмельницький, Кам’янець-Подільський) 
23. Черкаська (Черкаси, Умань) 
24. Чернігівська 

 
Галузеве представництво ЗВО 
Аграрні 
Аерокосмічні 
Ветеринарної медицини 
Воєнно-дипломатичні 
Екологічні 
Медичні 
Мистецькі  
Морські 
Педагогічні 
Політехнічні (технічні, технологій) 
Фізичної культури 
Транспортні 
Фармацевтичні  
Юридичні, фіскальної служби 

Типи організацій учасників 
Університети / Академії 95 
Коледжі   5 
Дошкільні заклади  1 
Наукові установи (1 НАНУ; 3 НАПНУ)  4 
Організації/підприємства (НАК, Українська асоціація студентів) 2 
 
Категорії учасників 
Студенти, аспіранти 7 
Викладачі (професор, доцент, асистент, викладач) 128   
Учителі 1 
Наукові співробітники 19 
Проректори 6 
Керівники наукових установ 2 
Декани (заст.), директори (заст.) навч. інститутів 6 
Завідувачі кафедр, завідувачі наукових відділів 22 
Керівники структурних підрозділів 25  
Працівники структурних підрозділів 8 

 
  



РЕЗУЛЬТАТИ 
попереднього опитування при реєстрації (225 зареєстрованих учасників) 

1) На Вашу думку, який підхід до оцінювання якості діяльності ЗВО більш об’єктивний?  

акредитація освітніх програм  126 (56 %) 

інституційна акредитація            44 (19,5 %) 

університетські рейтинги            55 (24,5 %) 

2) Чи сприятиме удосконаленню якості вищої освіти участь вітчизняних ЗВО в національному та 

світових (QS, Times, Шанхайський) університетських рейтингах?  

Так, скоріше так   206 (91,5 %) 

Ні, скоріше ні      19 (8,5 %) 

3) Назвіть 3 індикатори для оцінювання якості вищої освіти як результату університетської діяльності 
Найчастіше учасники опитування зазначали такі індикаторів, які розподілено за 6 критеріями у 
порядку частоти згадування у відповідях (див. табл.) 

Інтернаціоналізація Визнання 
Якість 

викладачів 
Забезпечення 

якості 
Працевлаштування 

Управління, 
Фінансування 

Питома вага 
студентів та 
викладачів, які 
задіяні в академічній 
мобільності 
кількість академічних 
мобільностей 

кількість 
абітурієнтів 

кількість 
публікацій 
викладачів 

кількість 
акредитованих 
освітніх 
програм 

Частка 
випускників, які 
працевлаштувалис
ь за отриманою 
спеціальністю (або 
спорідненою з 
нею)  

Обсяг власних 
фінансових 
ресурсів, що 
інвестуються в 
дослідження, 
освітню 
діяльність  

досягнення в сфері 
інтернаціоналізації 

Рейтинги 
університетів 
в межах 
України 
Участь у 
міжнародних 
рейтингах 

Академічна 
доброчесність  

результати 
державних 
підсумкових 
атестацій 
результати 
3НО 

успішність 
випускників, частка 
випускників, 
відзначених 
нагородами, 
почесними 
званнями тощо 

якість 
освітнього 
середовища 
(ресурсів та 
структури) 

Участь у 
міжнародних 
проєктах  

 Участь і 
перемога у 
всеукраїнських 
та міжнародних 
конкурсах 
Кількість 
студентів, які 
беруть участь у 
міжнародних 
заходах 

відповідність 
та актуальність 
ОП потребам 
ринку 

кар'єрний ріст 
випускників  

Доходи 
закладів від 
провадження 
наукової 
діяльності, 
комерціалізації 
наукових 
розробок  

рівень і інтенсивність 
міжнародної 
співпраці  

 кваліфікація 
викладачів  

кількість ОП з 
акредитацією 
"Зразкова" 

 Бази для 
практики 

наявність спільних 
освітніх програм з 
іноземними ЗВО 

 якісне науково-
методичне 
забезпечення 
освітньої 
програми 

Наявність дієвої 
системи 
внутрішнього 
забезпечення 
якості освіти 

 кількість 
реалізованих 
проєктів у 
взаємодії ЗВО-
бізнес-громада-
місцева влада  

рівень досягнень 
здобувачів вищої 
освіти з іноземних 
мов 

 Задоволення 
від навчання (за 
результатами 
опитування) 

Рейтингування 
викладачів 

 Частка жінок у 
менеджменті  

Кількість освітніх 
програм, що пройшли 
міжнародну 
акредитацію 

 дипломна 
робота 

   

участь здобувачів та 
НПП у міжнародних 
дослідницьких 
програмах 

     

 


