
ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ

ВЕКТОРИ ПЕРЕХОДУ 
ІНСТИТУТУ ЛЮДИНИ 
ДО НОВОЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ



ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ

СУКУПНІСТЬ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТ 
ДІЯЛЬНОСТІ

КРИТЕРІЇ



КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РЕСУРСИ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

•рівень професорсько-викладацького складу

•студенти як суб’єкти освітнього процесу

•матеріально-технічна база

•інформаційно-методичне забезпечення

•технології освітнього процесу

•презентація освітніх досягнень

•конкурентоспроможність випускників на 

ринку праці

•професійні досягнення випускників



43%

22%

35%

Якість освіти - це…
сукупність набутих компетентностей
можливість працевлаштування 
особистісний розвиток



52%39%

9%

Якість освіти обумовлена … 

Рівнем професорсько-
викладацького складу

Практичною спрямованістю

Наявністю науково-дослідних 
проектів на кафедрі, до яких 
залучений студент



31%

19%8%

42%

Відповідальність за якість освіти 
покладається на …

Університет
Викладацький склад
Студентів
Викладачів і студентів





Рівень професорсько-
викладацького складу

Студенти як 
суб’єкти освітнього
процесу

Матеріально-
технічна база

Інформаційно-
методичне 
забезпечення

Технології 
освітнього процесу

Презентація 
освітніх 

досягнень

Конкурентоспроможність 
випускників

Професійні 
досягнення 

випускників



вимірювання рейтингів 
викладачів
оновлення е-портфоліо
стажування на базі 
всеукраїнських та 
міжнародних організацій

прозорість та доступність 
вимірювання рейтингів 
взаємодія з провідними 
вченими, організаціями, 
фондами
 курси з вивчення англійської 
мови
методичні семінари, тренінги
відповідно до професійних 
запитів

Рівень професорсько-
викладацького складу



особиста 
відповідальність
 визначення ціннісних та 
професійних установок
залучення до 
волонтерської та 
благодійної діяльності

моніторинг впливу 
лідерства-служіння
соціально-психологічна 
підтримка
 зустрічі студентів
соціальна активність
створення студентської 
соціально-психологічної 
служби

Студенти як суб’єкти
освітнього процесу



систематичне 
поповнення НМЦ 
навчальними матеріалами
 робота НМЦ у 
дистанційному форматі
обладнані приміщення: 
“Логотренажер”, 
діагностико-
консультативний центр

придбання програмно-
методичного забезпечення 
облаштування аудиторій 
 створення майданчиків
програми фандрайзингу

Матеріально-технічна 
база



аналіз та оновлення
 оприлюднення на 
сторінках кафедр
використання 
сертифікованих ЕНК
ЕНК як елементи 
дистанційного навчання

доповнення змісту 
дисциплін
кореляція завдань 
практик 
 самостійне визначення 
проблеми магістерського 
дослідження
використання соціальних 
мереж

Інформаційно-
методичне 

забезпечення



виїзні заняття
 додаткові освітні послуги
інтерактивні форми 
навчання
 сучасні наукові 
дослідження
безперервна практика

застосування методики 
«перевернутий клас» 
проведення гостьових лекцій 
 залучення роботодавців
захист психо-практичного чи 
соціального проекту
доповнення баз практики
Інтернет-опитування

Технології освітнього 
процесу



постійне оновлення
 популяризація у 
соціальних мережах
ВЛОГ студентів Інституту
людини

персональні сайти
 презентаційні семінари
 «Наукові здобутки
студентів Інституту людини»
презентація студентами та 
викладачами результатів
діяльності

Презентація освітніх 
досягнень



вивчення можливостей 
працевлаштування
 вивчення соціальних 
потреб та запитів

«рекламування» потенціалу 
випускників
 моніторинг сучасних 
запитів 
 Інтернет-анкетування
роботодавців
професійна співпраця з 
потенційними 
роботодавцями

Конкурентоспроможність 
випускників на ринку 

праці



залучення випускників до 
наукових досліджень
 участь випускників у 
майстер-класах

моніторинг упровадження 
ідей лідерства-служіння
 інтерактивна платформа
 висвітлювати професійні 
досягнення

Професійні досягнення 
випускників



Рівень професорсько-
викладацького складу

Студенти як 
суб’єкти освітнього
процесу

Матеріально-
технічна база

Інформаційно-
методичне 
забезпечення

Технології 
освітнього процесу

Презентація 
освітніх 

досягнень

Конкурентоспроможність 
випускників

Професійні 
досягнення 

випускників



ІНСТИТУТ ЛЮДИНИ

Дякуємо за увагу!
Завжди відкриті до 
пропозицій та обговорення: 
адміністрація, кафедри, 
студенти
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