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ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
- рівень організації освітнього 

процесу у вищому навчальному 
закладі, що відповідає стандартам 
вищої освіти, забезпечує здобуття 
особами якісної вищої освіти та 
сприяє створенню нових знань

стандарти, економіка, 
доброчесність, наука
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ПЛАН
пріоритетних дій Уряду на 2017 р.

• Розроблення стандартів ВО
• Розроблення Концепції реформи 
фінансування вищої освіти
• Єдиний фаховий вступне випро-
бування в магістратуру Права
• Національний репозитарій
академічних текстів



Стандарти вищої освіти
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Освітній 
рівень

Кількість проектів стандартів вищої освіти, 
що повинні бути розроблені до кінця 2017 р.

бакалавр 120
магістр 80
доктор 

філософії
50

Надалі завершення роботи над стандартами 
(у 2020-2025 році передбачається перегляд їх 
концепта), спільна робота з стейкхолдерами
над створенням національної системи 
кваліфікацій, галузевими рамками 
кваліфікацій та професійними стандартами.
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Динаміка розроблення стандартів
Станом на 12 жовтня 2017 року розроблені проекти 
стандартів вищої освіти за освітнім ступенем 
бакалавра та магістра і знаходяться:

у Федерації роботодавців та центральних органах 
виконавчої влади – 51

на фаховій експертизі - 84

на методичній експертизі – 82

схвалені Сектором вищої освіти Науково-методичної 
ради МОН - 80

проходять громадське обговорення – 12

Разом: 187 (107 бакалавра, 80 магістра)
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РЕФОРМА ФІНАНСУВАННЯ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

• Формульне фінансування ВНЗ на 
основі  досягнень
• Подолання демпінгу
• Підготовчі кроки: адресне 
розміщення ДЗ, стипендії, 
формула для ДЗ в магістратурі
• Тема для роздумів: статус ЗВО



СТАТУС ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
(Закон України “Про освіту”)

Як суб'єкт 
господарювання

• Бюджетна 
установа

• Неприбутковий 
заклад освіти

• Прибутковий 
заклад освіти

Залежно від 
засновника:

• Державний

• Комунальний

• Приватний

• Корпоративний
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

- Єдине фахове вступне випробу-
вання на магістра з Права

- Національний репозитарій
академічних текстів

- Технології ЗНО з іноземної мови 
для вступу до магістратури 2018

- ДПА у формі ЗНО для здобувачів 
молодшого спеціаліста після 9 кл.



9

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
(Закон України «Про освіту»)

• Тезаурус академічної доброчесності 
(академічний плагіат, самоплагіат, 
фабрикація, фальсифікація, 
списування, обман, хабарництво, 
необ'єктивне оцінювання)
• Обов'язок дотримання доброчесності
• Порушення академічної доброчесності

• Академічна відповідальність
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Результати Єдиного 
фахового вступного випробування

(без урахування додаткової сесії)

Блоки ЄФВВ Складали 
іспит

Поріг Не подо-
лали поріг

ТЗНПК 16081 7/30 7,56%

Право 16058 22/70 11,41%

Іноземна мова 15737 6/42 5,2%

У цілому: 16081 20,8%
Примітка: 286 вступників були звільнені від складання блоку 

Іноземна мова
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НАЗЯВО
• Постійно діючий колегіальний орган 
у сфері забезпечення якості вищої 
освіти
• Припинено повноваження раніше 
обраних членів НАЗЯВО
• Передбачено новий порядок 
обрання членів НАЗЯВО –
міжнародною конкурсною комісією
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ІНСТИТУЦІЙНА АКРЕДИТАЦІЯ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

• Добровільна (за ініціативою ЗВО)
• Наголос на виконанні Ліцензійних умов 
та відповідності системи внутрішнього
забезпечення якості ЗВО вимогам до 
системи забезпечення якості вищої освіти
• Сертифікат на 5 років
• Надає ЗВО право на самоакредитацію
освітніх програм (крім тих, що 
акредитуються вперше)
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СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
- Внутрішні системи забезпечення 

якості ВНЗ
- Національна система кваліфікацій
- Розроблення Стратегії розвитку 

вищої освіти (до 2030 року)
- Підготовка до 2021 року проекту 

нової редакції ЗУ «Про вищу 
освіту» на основі цієї Стратегії 



Дякую за увагу! 
Готовий відповісти на 

Ваші запитання
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