


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В НТУ  

ЗА 2022 РІК 

 

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та вищої 

освіти в університету слідує затвердженій «Стратегії розвитку системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному транспортному 

університеті на 2021-2025 роки», яка була розроблена у 2021 році на виконання 

положень Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти» (ESG)». 

Пріоритетними завданнями університету щодо розвитку забезпечення 

якості освітнього процесу у 2022 році були: 

- поступове запровадження елементів навчання за дуальною формою 

освіти; 

- поглиблення співпраці з роботодавцями, зокрема, залучення роботодавців 

до організації освітнього процесу за освітніми програми Університету; 

- планомірна робота щодо вмотивованості викладачів до вдосконалення 

викладацької майстерності та публікації статей у міжнародних наукометричних 

базах, участі у міжнародних проектах, вдосконалення знань іноземних мов; 

- інтенсифікація використання програмних продуктів в освітньому процесі; 

- активізація роботи щодо інтеграції в міжнародний освітньо-науковий 

простір; 

- посилення внутрішнього моніторингу освітніх програм; 

- планомірний перегляд внутрішньої нормативно-правової бази 

Університету; 

- популяризація академічної мобільності та доброчесності серед учасників 

освітнього процесу; 

- підвищення активності у сфері маркетингової діяльності університету. 

Зовнішній моніторинг освітніх програм у 2022 році не здійснювався. 

Оскільки, відповідно до п.1 Постанови КМУ № від 16 березня 2022 р. № 295 
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«Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку 

здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» освітнім програмам, за якими 

станом на 24 лютого 2022 р. в НТУ були чинні сертифікати про акредитацію 

спеціальностей, напрямів підготовки, освітніх програм, термін дії сертифікату 

був продовжений до 1 липня року, наступного за роком припинення або 

скасування воєнного стану в Україні. Щодо інших освітніх програм НТУ, які 

були внесені у 2021 році в план акредитаційних експертиз Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти на 2022 рік було ухвалено рішення 

про умовну (відкладену) акредитацію таких освітніх програм без проведення 

акредитаційної експертизи. В цілому акредитаційну експертизу Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти пройшло 12 освітніх програм 

Національного транспортного університету, з них – 2 освітньо-наукового рівня 

(доктор філософії), 3 другого (магістерського) рівня, 7 – першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  

У 2022 році відділом забезпечення якості вищої освіти було здійснено ряд 

заходів у напрямку розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти в університеті. Зокрема, з внутрішнього моніторингу якості вищої освіти 

(проведено 5 видів опитувань учасників освітнього процесу та зовнішніх 

стейкхолдерів); організаційно-методичного забезпечення процедури зовнішньої 

акредитації освітніх програм (виконано перегляд освітніх програм та навчальних 

планів); розроблено рекомендацій щодо коригуючих дій щодо підвищення якості 

освітніх програм; виконано аналіз результатів опитування стейкхолдерів та 

розроблено на його основі пропозиції щодо вдосконалення якості освіти в 

університеті; виконано облік основних показників освітньої діяльності, їх 

відповідності законодавству України у сфері вищої освіти, Ліцензійним умовам 

та Положенню про акредитацію освітніх програм; розроблено заходи щодо 

вдосконалення якості освіти в університеті на основі результатів зовнішнього 

оцінювання Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

України; здійснено моніторинг кращих практик із забезпечення якості освіти 

інших закладів вищої освіти. 




