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Чому дисципліна
для мене є
важливою/
корисною/

актуальною?
Які знання я
отримаю?

Знання системи стандартів вищої освіти України, стандартів і
рекомендацій щодо забезпечення якості в ЄПВО, сучасних тенденцій
стандартизації у провідних країнах світу; теоретичних засад
проєктування стандартів вищої освіти на компетентнісній основі

Які вміння я
розвину?

Уміння оцінювати результати освітньої діяльності ВВНЗ, внутрішні
механізми забезпечення якості відповідно до чинних стандартів вищої
освіти. Готовність складати рецензію на чинний професійний стандарт
чи стандарт вищої освіти

Що мене очікує?

Активна навчально-пізнавальна і пошукова діяльність, інтерактивна
комунікація під час аудиторних занять, самоосвітня підготовка за
визначеними викладачем завданнями, самостійне рецензування
стандарту вищої освіти або професійного стандарту за спеціальністю,
участь у навчальних дискусіях з проблем стандартизації, зустрічі з
розробниками стандартів, експертами Комітету ВР України з питань
освіти, науки та інновацій, МОН України, НАЗЯВО, НАПН України,
незалежних агенцій із забезпечення якості

Якого результату я
досягну?

Сформованість критичного мислення щодо оцінювання стандарту
вищої освіти, професійного стандарту за спеціальністю, поглиблення
дослідницької, пізнавальної, самоосвітньої компетентностей

Де я зможу
застосувати
отримані знання та
вміння?

У процесі самостійної викладацької діяльності, експертної роботи у
ВВНЗ, галузевих рад НАЗЯВО, незалежних агенцій із забезпечення
якості вищої освіти

Зміст навчальної
дисципліни

Тема 1. Теоретико-методологічні основи стандартизації вищої
освіти
Лекція 1. Стандартизація вищої освіти як теоретико-методологічна
проблема.
Групове заняття 2. Проблеми стандартизації вищої освіти на етапі
відродження національної вищої школи в Україні.
Семінарське заняття 3. Діахронічні аспекти стандартизації вищої
освіти у провідних країнах світу.
Тема 2. Стандартизація вищої освіти в контексті Болонського
процесу.
Лекція 1. Актуальні проблеми стандартизації вищої освіти у країнах
Болонського процесу.
Групове заняття 2. Створення системи стандартів із забезпечення
якості вищої освіти на шляху розбудови ЄПВО.
Семінарське заняття 3. Удосконалення механізмів акредитації вишів у
процесі впровадження європейських стандартів і принципів
забезпечення якості вищої освіти.
Практичне заняття 4. Реалізація європейських стандартів і процедур
оцінювання якості вищої освіти у процесі акредитації вишів.
Тема 3. Розбудова національної системи стандартів вищої освіти
України в умовах інтеграції до ЄПВО.
Лекція 1. Сучасна система стандартів вищої освіти в Україні.
Групове заняття 2. Компетентнісний підхід до стандартизації вищої
освіти.

Семінарське заняття 3. Сучасні стандарти забезпечення якості вищої
освіти в ЄПВО.
Групове заняття 4. Проєктування системи стандартів вищої освіти в
Україні: стан, проблеми, перспективи вдосконалення.
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«Правила гри»

Взаємоповага, взаємодовіра і співпраця, позитивне ставлення до
взаємонавчання; академічна доброчесність, дисциплінованість,
контактність і оперативність зворотного зв’язку; відкритість і
прозорість, об’єктивність в оцінюванні та самооцінюванні;
обов’язкове
покарання
за
будь-які
прояви
академічної
недоброчесності (перескладання, повторний курс)
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