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2. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Політика навчальної дисципліни будується у відповідності до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у 

новій редакції)» і закріплена Програмою навчальної дисципліни.  

Кожен викладач висуває здобувачам вищої освіти систему вимог, правил поведінки студентів на 

заняттях, взаємин із викладачем, іншими студентами. Вона включає такі базові вимоги: 

- не пропускати лекції та семінарські заняття, про відсутність з поважних причин доводити до 

відома викладача заздалегідь; 

- регулярно переглядати лекційний і практичний матеріал; 

- здавати й захищати самостійні роботи та завдання у визначені терміни; 

- системність і регулярність роботи здобувача вищої освіти з навчальною і науковою літературою; 

- обов’язковою є присутність здобувача на модульному та підсумковому контролях. 

Здобувач успішно навчається, якщо послідовно набирає кредити, необхідні для здобуття бажаного 

ступеня. Для цього потрібно, щоб накопичувальний бал був не нижче, ніж 60 за всіма курсами протягом 

кожного семестру. Якщо накопичувальний бал нижче 60 балів, здобувач вважається неуспішним і може 

бути відрахований. 

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

педагогіка, психологія, соціологія, педагогічна практика в 
ЗЗСО, навчальні дисципліни «Філософія освіти», «Психологія 
розвитку особистості», «Продуктивна педагогіка та методика 
викладання педагогічних дисциплін». «Моделювання науково-
педагогічних досліджень» 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної 

дисципліни 

полягає в забезпеченні підготовки висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних фахівців, здатних реалізовувати  
інноваційну та/або дослідницьку діяльність у галузі 
Освіта/Педагогіка 

Мета вивчення навчальної 

дисципліни 

сприяння формуванню здатностей здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти розв’язувати складні 
професійні задачі забезпечення якості навчання і викладання, 
організовувати й проваджувати експертизи освітньої діяльності, 
ліцензування у сферах повної загальної середньої, професійної 

about:blank
about:blank
about:blank


(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та 
післядипломної  освіти, здійснювати інституційний аудит 
закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО). 

Завдання вивчення навчальної 

дисципліни 

формування компетентностей, передбачених програмою 

4. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ  

Сформовані компетентності 

 
ІК  Здатність особи розв’язувати складні професійні задачі 
забезпечення якості навчання і викладання, педагогічного 
супроводу учасників освітнього процесу, організації експертизи 
освітньої діяльності, проведення педагогічних досліджень і 
впровадження їх результатів в інноваційну освітню практику, 
що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

 
Загальні 

 
ЗК 6 Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми 
комплексно, на міждисциплінарному рівні. 
ЗК 9 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові) 
 
СК 2 Здатність розробляти та застосовувати нові підходи до 
вирішення задач дослідницького та/або інноваційного 
характеру у сфері освіти й педагогіки, критично оцінювати 
ефективність різних технологічних рішень організації 
освітнього процесу. 
СК 4Здійснювати педагогічну діагностику й моніторинг різних 
аспектів педагогічного процесу, застосовувати  інструменти 
освітніх вимірювань, забезпечувати оцінювання, 
самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання. 
СК 6 Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 
педагогічній, науково-педагогічній та науковій діяльності, 
застосовувати технології й інструменти тьюторства, коучингу, 
консультування, фасилітації, прогнозування, підтримки 
освітніх стартапів. 
СК 7 Здатність критично осмислювати проблеми у сфері 
освіти, педагогіки й на межі галузей знань, здійснювати 
управління педагогічним процесом на засадах соціального 
партнерства, стратегічного планування, розробляти і 
реалізовувати процесуальні карти забезпечення якості освіти. 
СК 8 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки,  
розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та 
міждисциплінарних контекстах. 

Програмні результати навчання   

5. СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОБУТИХ НАВИЧОК 
Освітня  сфера (ЗВО, ЗЗСО,  заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  освіти, 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти,  Державнаслужба якості освіти України 

 
 

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні методи (розповідь, пояснення, презентація тощо).  

Дослідницькі методи – систематизація фактів, самостійне вивчення проблеми в науковій 

літературі, метод генерації ідей. 

Проблемного викладу, частково-пошукові. 

Метод сase study, метод проектів (груповий («Підготовка ліцензійної справи») та індивідуальний 

(сценарій процедури акредитації освітніх програм (ОП) на прикладі закладів загальної середньої або 

закладів вищої освіти (на вибір) проекти). 

 
7. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва теми/розділу дисципліни Лекції 
Семінарські 

заняття 

Лабораторні 

заняття 

Самостійна 

робота 



Модуль 1. Тема 1 Нормативна база 

ліцензування освітньої діяльності 

закладів освіти різного рівня. 

2  

 

2 

Тема 2 Започаткування та 

провадження освітньої діяльності у 

сфері повної загальної середньої 

освіти. 

2 2 

 

7 

Тема 3. Започаткування та 

провадження освітньої діяльності у 

сфері фахової передвищої, 

професійної (професійно-технічної) 

освіти та післядипломної освіти для 

осіб з освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодшого спеціаліста, з 

професійною (професійно-технічною) 

освітою. 

 2 

 

3 

Тема 4. Вимоги щодо започаткування 

та провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти та післядипломної 

освіти 

2  

 

8 

Модуль 2. Тема 1 Основні засади та 

порядок проведення акредитації 

освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів 

середньої і вищої освіти. 

2 2 

 

7 

Тема 2 Структура і зміст освітніх 

програм (ОП).   
2 3  6 

Тема 3. Критерії оцінювання якості 

ОП. Складання самозвіту ОП.  
 3  9 

Тема 4. Сертифікація педагогічних 

працівників. 
2 2  7 

Модуль 3. Тема 1. Інституційний аудит 

ЗЗСО: основні положення 

2 2 
 

6 

Тема 2. Підготовка ЗЗСО до 

інституційного аудиту, побудова 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти 

2 2  7 

Тема 3. Підготовка ЗЗСО до 

інституційного аудиту, самодіагностика 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти. 

2 2  4 

Тема 4. Експертна група: склад і зміст її 

роботи 
 2  6 

Тема 5. Зарубіжний досвід забезпечення 

якості загальної середньої освіти 
   8 

8. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації. 

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82 – 89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 



суттєвих (грубих) помилок 

C 74 – 81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69 – 73 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60 – 68 балів 
Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень балів знань (умінь) 

FX 35 – 59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1 – 34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
ФОРМА КОНТРОЛЮ іспит  

Розподіл рейтингових балів за видами контролю 

Назва виду діяльності та форми 

контролю 

Максимальна 

кількість балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість балів за 

вид роботи 

Відвідування лекцій 1 9 9 

Підготовка та робота на 

семінарському занятті 2,5 11 27,5 

Виконання завдань для 

самостійної роботи залежить від складності 13 23,5 

    

Іспит 40 1 40 

Максимальна кількість балів протягом семестру:  100 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА  ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

Базова 
1.  Абетка для директора. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у 
закладі загальної середньої освіти. К., 2021. 350 с. 
2.  Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE) : методичний посібник / В.А. 
Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. К. : ВПЦ "Київський університет", 
2018. 74 c. 
3.  Рекомендації щодо застосування критерії оцінювання якості освітніх програм / Затверджено НАЗЯВО від 
17 листопада 2020 року. К., 2020. 66 с. 
4.  Рибалко Л. С., Твердохліб Т. С. Ліцензування й акредитація освітньої діяльності. Методичні 
рекомендації до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Харків : 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. – 38 с. 
5.  Якість вищої освіти: теорія і практика: навчально-методичний посібник / за наук. ред. А. Василюк, М. 
Дей; кол. авторів: А. Василюк, М. Дей, В. Базелюк (та ін.]; НАПН України, Університет менеджменту 
освіти. ‒ Київ; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2019.  176 с. 

 

Допоміжна 
1. 4. Гудошник Ю. Закордонний досвід шкільного аудиту: Литва. Сайт НУШ. URL: 
https://nus.org.ua/articles/mizhnarodnyj-dosvid-shkilnogo-audytu-lytva/ 
2. Красівський О. Я., Форкуца О. А. Інституційний аудит як інструмент забезпечення якості шкільної 
освіти. Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. 2021. № 11. 
3. Пономаренко Н.Г. Експертиза шкільної освіти Німеччини. Педагогіка формування творчої 
особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. №61, Т.1. С.180-181. 
4. Сисоєв С. Ліцензування та акредитація закладу вищої освіти: потенціал та ефективність діяльності. 
Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: педагогічні науки). Вип. № 4 (61), 2019. С. 19-
25. 
5. Твердохліб Т., Май Вень. Забезпечення якості вищої мистецької освіти в Україні та Китайській 
Народній Республіці. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць 
молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 



 

 

 

50. С. 421-428. 
 

Інформаційні ресурси 

Державна служба якості освіти України. Інституційний аудит. URL:  
https://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/instytutsiinyi-audyt 
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16#Text 
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Акредитація. URL: 
https://naqa.gov.ua/%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%
D1%96%D1%8F/# 
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text 
ПОЛОЖЕННЯ про управління Державної служби якості освіти у Харківській області від 01 березня 
2021 р. № 01- 11/21  URL: 
https://sqe.gov.ua/wp-ntent/uploads/2021/04/Polozhennya_Upr_SQE_Kharkiv_2021.pdf 
Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-19#n138 
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text 
 

10. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/МОДУЛЯ 

https://www.kaf-pedagogy-hnpu.com/%D0%BE%D0%BF%D0%BF-

%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F 


