
1

Строк подання заявки: 15 лютого 2011
Оголошення результатів: серпень 2011
Початок роботи за проектами: жовтень 2011
Загальний бюджет: до 1 300 000 Євро
Термін виконання проекту: 3 роки

Заявка на проект TEMPUS SM (Структурні заходи)
«НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НА ЗАСАДАХ ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ»
Towards Trust in Quality Assurance Systems, (TRUST)

в рамках національного пріоритету: "Забезпечення якості освіти"

Консорціум:

 Університет м. Ювяскюля, Фінляндія (координатор – проф. Тімо Тііхонен)
 Інститут інформаційних технологій (ІТІН), Франція
 Технічний університет м. Кошице (ТУКЕ), Словакія
 Європейська асоціація з питань забезпечення якості вищої освіти, Бельгія
 Харківський Національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ), Україна
 Чернівецький Національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна (у стані обговорення)
 Український Католицький університет, Львів, України
 Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв, Київ, Україна
 Міністерство освіти і науки України, Київ
 Державна акредитацій на комісія, Україна,
 Академія Педагогічних наук України Київ, Україна
 Міністерство культури і туризму України Київ, Україна
 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Київ, Україна
 Українська асоціація студентського самоврядування, Київ
 Парламентський комітет з питань освіти та науки, Київ, Україна

Мета проекту
Підтримка реформування українських ВНЗ завдяки впровадженню загальної,

інноваційної, політично нейтральної Екосистеми*, яка гарантує взаємне порозуміння і довіру
між різними учасниками національних і міжнародних систем забезпечення якості, а також, що є
найголовнішим, гарантує прийняття неупереджених рішень і висновків в процесах
забезпечення якості освіти. Запропонований проект також забезпечить організаційну,
інформаційну та технічну підтримку контекстно-залежної системи забезпечення якості освіти,
яка базується на «трикутнику»: освіта – дослідження – інновації. В результаті проекту
українська вища освіта отримає формальну, уніфіковану систему забезпечення якості освіти
(всебічну, прозору, неупереджену і відкриту широкому суспільству: роботодавцям, студентам і
їх батькам, політикам, місцевій владі, інвесторам) із можливістю виконання контекстно-
залежних оцінок, що має бути поширена між усіма університетами, організаціями забезпечення
якості і іншими зацікавленими сторонами; портал, на якому буде розміщено Екосистему, для
підтримки і гармонізації різних існуючих і нових процесів з оцінки і забезпечення якості;
підготовлений персонал ВНЗ і ключових організацій забезпечення якості.
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 Екосистема – об’єднання множини рішень (в тому числі програмних), що підтримують та автоматизують дії та
транзакції учасників пов’язаних між собою соціальних та бізнес-екосистем та організацій, що надають ці рішення (Bosch, 2009).

Парламентський Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти висловив
підтримку проекту і погодився включати запропоновані проектом процеси / процедури /
висновки в законопроекти, що стосуються забезпечення якості вищої освіти.

Визначна місія проекту
Вперше за 10-ти річну історію українських Темпус проектів представники всіх

керівних органів вищої освіти України погодилися працювати разом над спільним
порозумінням + платформою + законодавством + процесами, які спроможні побудувати
довіру і неупередженість між усіма зацікавленими сторонами та забезпечити реформу
національної системи забезпечення якості вищої освіти. Рішення, яке ми пропонуємо, є
інноваційним, систематичним, стабільним, абсолютно прозорим і неупередженим, зручним для
користувачей, таким, що охоплює всі аспекти трикутника знань.

Мотивація проекту
Україна обрала головним пріоритетом реформу національної системи вищої освіти

згідно із Європейськими стандартами. Інтеграція національної системи вищої освіти до єдиного
Європейського простору є серйозним викликом. Болонський процес забезпечує керівні
принципи для загальної структури, але цього не достатньо для подолання різних бар’єрів,
зокрема культурних, мовних, соціальних і політичних відмінностей, які відображуються в
різних традиціях, цілях та концепціях систем вищої освіти країн, що приєдналися до
Болонського процесу.

Одна з передумов участі вищої освіти в єдиному Європейському просторі є широке
визнання і довіра до національної системи забезпечення якості. Система цінностей української
вищої освіти, що сформувала базу для усіх освітніх процесів і особливо для системи
забезпечення якості, є абсолютно деформованою, застарілою, необ’єктивною і не прозорою ані
для самих учасників освітніх процесів, ані для зовнішніх (зокрема міжнародних) спостерігачів.
Така ситуація призвела до повного нерозуміння системи забезпечення якості та, як результат,
недовіри до якості української вищої освіти у закордонних експертів та ВНЗ. Таким чином,
жодна окрема зміна, яким присвячено багато попередніх Темпус проектів, не досягне своєї
мети, доки не буде проведено структурну реформу системи забезпечення якості, яка
визнаватиметься всіма учасниками освітніх процесів, збільшить довіру до системи освіти
в цілому та наблизить її до загально визнаних Європейських стандартів.

З іншого боку, інноваційність вищої освіти визнана як основна мета України в умовах
світової економічної кризи, що відображено в проекті нового Закону про Вищу Освіту. Комітет
Верховної Ради з питань науки і освіти спільно з Міністерством Економіки України декларує
тільки цей шлях як унікальну основу для створення в Україні конкурентоспроможної економіки
і визначає інноваційність освіти головним критерієм якісної системи вищої освіти, який
покладено в основу освітньої реформи. Концепція використання «трикутника» освіта –
дослідження – інновації для забезпечення якості освіти має на увазі сприяння створенню
глобального інноваційного суспільства через розробку та інтеграцію усіх трьох елементів
«трикутника», інвестування в людей, їх здібності та дослідження, шляхом підтримки
модернізації системи вищої освіти, яка стане відповідною до вимог глобальної економіки.

Виконання спільного проектує, що пропонується, забезпечить ключові законодавчі
організації в галузі освіти і науки вичерпною інформацією, яка буде зібрана в рамках проекту,
а також усіма розробками за результатами проекту.

Члени консорціуму проекту вже мають подібний досвід співпраці з провідними
українськими законодавцями в області науки і освіти, який був започаткований під час
ознайомчого візиту, що фінансувався проектом ЄТФ WP08-20-08 «Linking Human Capital
Development to economic growth and innovation» до університету Ювяскюля (Фінляндія).
Українські законодавці оцінили значні досягнення спільної програми студентських обмінів
ХНУРЕ і університету м. Ювяскюля і дали позитивний відгук ініціативам, яких потребує
набутий досвід. Головним результатом візиту став запропонований провідними фахівцями
освіти сценарій розвитку освітньої реформи України.

http://roentgen.etf.eu.int/fiches02.nsf/(WebYTitlesReadY)/CEAA22BC358A247BC125737F003503CC?opendocument&LAN=EN
http://roentgen.etf.eu.int/EventsMgmt.nsf/(WebEvents by dateR)/1D9B7D10869F15A8C12574520026DA56?OpenDocument
http://roentgen.etf.eu.int/EventsMgmt.nsf/(WebEvents by dateR)/1D9B7D10869F15A8C12574520026DA56?OpenDocument
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Поглибленню співпраці сприяла зустріч чинного Голови Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти В.І. Полохала з науково-педагогічним колективом ХНУРЕ та
доповіді ректора ХНУРЕ проф. Бондаренка М.Ф. під час яких були сформульовані конкретні
рекомендації щодо необхідних змін в законопроектах стосовно освітньої і наукової діяльності,
що базуються на визначенні освіти і науки пріоритетними напрямками розвитку українського
суспільства та застосуванні сучасного європейського досвіду, з метою створення
конкурентоспроможних університетів.
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=47286&cat_id=44731
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=47425&cat_id=46022

Таким чином, колектив консорціуму, який складається з технічних, гуманітарних,
класичних ВНЗ України, Міністерства освіти і науки та інших національних інституцій
забезпечення якості разом з досвідченими Європейськими партнерами візьме участь у
законотворчій діяльності України і надасть відповідні результати проекту для реформування
освітньої та наукової діяльності, якого нагально потребує країна в нових економічних умовах.

Результати проекту
Проект гарантує об’єднання всіх головних учасників освітніх процесів з метою розробки

нової стратегії забезпечення якості вищої освіти та підходів до прозорої та неупередженої
оцінки якості освіти, в основу яких покладено Європейські практики, що базуються на
«трикутнику»: освіта – дослідження – інновації згідно з Лісабонською стратегією.
Запропонований трикутник дозволить створити національне інноваційне середовище з
інноваційними університетами в ролі основних елементів системи забезпечення якості.

Для забезпечення неупередженності та прозорості процедур оцінки якості вищої освіти
пропонується застосовувати лише незацікавлені джерела інформації:

- для оцінки рівня освіти необхідно врахувати відгуки європейських  студентів, які
навчалися в Україні або закінчили українські ВНЗ і працевлаштувались в Європі;

- оцінка наукових досліджень буде виконуватись базуючись на міжнародних
загальновизнаних світовою науковою спільнотою індексах цитувань опублікованих
дослідницьких праць;

- інноваційність буде оцінюватись Європейськими компаніями, які співпрацюють з
українськими колегами (як приклад – створення наукового парку спільних українсько-
французьких розробок студентських (ІТІН-ХНУРЕ) бізнес проектів в ІТ галузі під керівництвом
Торгово-промислової Палати Франції).

В межах проекту буде розроблено методологічну та інформаційну підтримку нових
підходів, а також розроблено програмну Екосистему, яка дозволятиме виконувати оцінку якості
ВНЗ згідно із єдиним базовим підходом або (та) використовувати мультиконтекстний підхід,
який дозволить кожному ВНЗ розробляти свої найбільш відповідні стратегії забезпечення
якості, проводити оцінювання якості освіти та ранжування ВНЗ, приймаючи до уваги контекст,
постійні зміни якого зумовлені нестійкою політичною, економічною та інш. ситуацією на усіх
рівнях (міжнародному, Європейському, національному і локальному).

Інструментом, на основі якого функціонуватиме запропонована Екосистема, є
загальнонаціональний освітній Веб Портал. Онтологічний підхід та формалізоване
представлення усіх компонентів освітніх ресурсів, стандартів та контекстно-залежних
параметрів якості забезпечить прозорість, а значить, і довіру до системи якості української
освіти як в самій Україні між різними державними органами – законодавцями вищої освіти і
безпосередньо ВНЗ, так і на міжнародному рівні; можливість динамічно і автоматизовано
аналізувати та оцінювати якість освіти залежно від контексту оточуючого середовища, що
постійно змінюється під впливом зовнішніх факторів (політичних, економічних і т. н.) і
розробляти найбільш відповідні стратегії, які націлені на покращення якості як для окремих
ВНЗ так і для загальної системи вищої освіти. Завдяки розподіленому Веб Порталу і загальній
уніфікованій структурі забезпечення якості взаємодія між різними урядовими організаціями, які
регламентують норми якості освіти, буде задокументована на формалізованому рівні і
розміщена в єдиній структурі. Паралельно Портал можна використовувати для процедур
моніторингу якості як існуючих, так і тих що розробляються і порівнювати їх результати між
собою.

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=47286&cat_id=44731
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=47425&cat_id=46022


4

Таким чином, Портал забезпечить державними органам, ВНЗ, усім зацікавленими
сторонам нові можливості для доступу і аналізу об’єктивної неупередженої інформації
стосовно якості освіти при одночасному скороченні адміністративних накладних витрат на
поточну практику забезпечення якості.

Розроблені рішення пройдуть пілотне випробування в українських ВНЗ – членах
консорціуму.

Проектом передбачено проведення тренінгів, розробка методологічної документації та
заходів, спрямованих на підтримку розробленного гнучкого підходу до забезпеченння якості та
визнаня необхідності публічності процедур оцінювання якості та використання їх результатів
для розвитку інноваційно – орієнтованих ВНЗ.

Окрім вище згаданого проектом передбачений значний внесок в удосконалення
законодавчого забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
Результати та відповідні заходи проекту:
1. Уніфікована структура української системи забезпечення якості освіти та науки.
2. Національний Портал, створений на базі розподіленої, формалізованої структури, для
підтримки процедур системи забезпечення якості
3. Розробка, затвердження і прийняття  нових практик з забезпечення якості та запровадження
схем підготовки ключового персоналу ВНЗ, міністерств і урядових структур.
4. Розповсюдження результатів проекту.
5. Забезпечення стійкості проекту у майбутньому.
6. Контроль якості.
7. Менеджмент проекту.

Роль ХНУРЕ:
ХНУРЕ виступає основним виконавцем проекту з часткою бюджету до 40% від загального
бюджету консорціуму. Він забезпечує:

- вивчення Європейського досвіду та практик (разом з іншими українськими членами
консорціуму), які будуть використані для поліпшення національної системи
забезпечення якості та розробки технології забезпечення роботи розробленої системи,
інтегрованої в єдиний національний проактивний Веб портал;

- розробку та пілотне випробування прозорої системи забезпечення якості з
мультіаспектними і мультіконтекстними індикаторами якості, що базується на загальній
європейській культурі і співпадає з основним пріоритетом Національної реформи вищої
освіти;

- розробка підходів до збору відгуків роботодавців, зокрема і європейських, щодо якості
підготовки випускників ВНЗ, їх відповідності сучасним запитам ринку праці і
урахування їх у змісті навчальної підготовки студентів

- підготовку методичних посібників разом з іншими українськими ВНЗ – членами
консорціуму;

- проведення заходів з підготовки кадрів та розповсюдження результатів;
- написання робочих та фінансових звітів
- розробку та проведення заходів, що спрямовані на підтримку роботи системи після

завершення фінансування з Європейських коштів;
- виконання ключової ролі координуючого органу між членами консорціуму і

представниками національних інституцій забезпечення якості такими, як МОН України,
ДАК,  Парламентський Комітет з питань освіти та науки, АПН України, Міністерство
культури і туризму України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

Роль Українського Католицького університету:
УКУ представляє у проекті західний регіон і приватний сектор вищої освіти України.
Завдяки багатому досвіду УКУ з координації численних національних і міжнародних
студентських заходів, а також демократичній і передовій філософії УКУ був обраний для
покриття студентського аспекту в проекті. УКУ буде виконувати роль лідера в тих заходах,
що спрямовані на розробку, запровадження і розповсюдження схеми посилення участі
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студентів в процесах з забезпечення якості освіти (згідно з Болонською Декларацією 2010).
Співробітники УКУ будуть вивчати Європейський досвід з урахування пропозицій
студентів щодо покращення якості освітніх послуг в Європейських університетах - членах
консорціуму; проводити тренінги для українських студентів зі сприяння усвідомлення своєї
ролі як ключової в процесі освіти та становлення незалежності студентів від тиску
адміністрації ВНЗ, що буде гарантувати неупередженість студентських оцінок і рішень
стосовно забезпечення якості освіти в майбутньому.

Роль Чернівецького Національного університету:
Чернівецький Національний університет є видатним геополітичним освітнім і науковим
центром Південно-Західного регіону України з різноплановою міжнародною діяльністю. З
15.01.2009 р. ЧНУ прийнятий до Європейської асоціації університетів (European University
Association) на правах індивідуального повного членства. ЧНУ у проекті приймає участь у:

- вивченні Європейського досвіду та практик забезпечення якості освіти;
- забезпеченні доступу бібліотек до відкритих світових індексованих баз даних;
- пілотному тестуванні розробленого національного проактивного Веб порталу;
- підготовці методичних посібників разом з іншими українськими ВНЗ – членами

консорціуму;
- проведенні заходів з підготовки кадрів та розповсюдження результатів.

Роль Національної Академії Керівних кадрів культури і
мистецтв:

- Вивчення Європейського досвіду та практик забезпечення якості освіти;
- Розробка заходів, спрямованих на соціальну підтримку розробленного гнучкого підходу

до забезпеченння якості, розвиток культури, яка визнає необхідність публічності
процедур оцінювання якості та використання їх результатів для розвитку інноваційно –
орієнтованих ВНЗ;

- Співпраця з Міністерством культури і туризму України з питань розробки нових
критеріїв якості бібліотечного обслуговування у відповідності до сучасних вимог до
університетської науки та інновацій, а також згідно з розробленим новим підходом;

- Проведення заходів з підготовки кадрів та розповсюдження результатів.

Українська незалежна асоціація студентського
самоврядування
Українська асоціація студентського самоврядування (УАСС) – незалежний та демократичний
національний студентський союз який на добровільних засадах об’єднує органи
самоврядування студентів і аспірантів, студентські громадські організації та наукові
товариства, що діють у ВНЗ України, а також окремих активних студентів з метою захисту прав
та представництва інтересів української студентської громади на національному й
міжнародному рівнях. Представники УАСС прийматимуть участь в ознайомчих поїздках до
Європейських університетів – членів консорціуму; у семінарах та тренінгах з лібералізації і
усвідомлення ключової ролі студентів в освітніх процесах і використанні переваг
неупередженої інформації в системі забезпечення якості освіти та нової розробленої
Екосистеми, що підтримає схему посилення участі студентів в системі забезпечення якості
освіти.

Роль МОН України:
МОН України відіграє ключову роль національного експерта в розробці та впровадженні нової
системи забезпечення якості. Передбачається тісне співробітництво з іншими представниками
національних інституцій забезпечення якості (ДАК, ВАК, Інститут інноваційних технологій та
змісту освіти, Комітет Верховної Ради з питань Освіти і Науки, Академія Педагогічних Наук).
Бюджетом передбачені тільки закордонні відрядження для вивчення Європейського досвіду.
МОН України забезпечує:

- Вивчення Європейського досвіду та практик забезпечення якості освіти;

http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
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- Визначення і затвердження необхідних критеріїв та розроблених підходів, що будуть
запроваджені в системі забезпечення якості освіти;

- Проведення експертизи та рекомендацій до розповсюдження результатів проекту на
національному рівні;

- Проведення заходів з підготовки кадрів та розповсюдження результатів;
- Проведення заходів, що спрямовані на підтримку роботи системи після завершення

фінансування з Європейських коштів.

Роль Інституту інноваційних технологій і змісту освіти:
- Вивчення Європейського досвіду та практик забезпечення якості освіти;
- Визначення і затвердження необхідних критеріїв та розроблених підходів, що будуть

запроваджені в системі забезпечення якості освіти;
- Експертний нагляд за розробкою загальної структури української системи забезпечення

якості освіти і науки, що заснована на трикутнику: освіта – дослідження – інновації;
- Забезпечення науково-методичної підтримки розробленої національної системи

забезпечення якості;
- Участь у заходах з підготовки персоналу ВНЗ, Міністерств, ключових організацій з

забезпечення якості та заходах з розповсюдження результатів та забезпечення контролю
якості.

Роль Міністерства культури і туризму України:
- Методичне забезпечення розроблених методик в підтримку реформування підходу до

забезпеченння якості і розвитку соціальної культури, яка визнає необхідність
публічності процедур оцінювання якості та використання їх результатів для розвитку
інноваційно – орієнтованих ВНЗ.

- Спільно з Державною Академією Керівних кадрів культури і мистецтв розробка нових
критеріїв якості бібліотечного обслуговування у відповідності до сучасних вимог, які
пред’являються до якості інформаційного забезпечення інноваційно-орієнтованих ВНЗ і
згідно з розробленим новим підходом, а також можливість їх подальшого законодавчого
впровадження через парламентський Комітет з питань освіти і науки.

Роль Академії Педагогічних наук України:
- експертний нагляд за розробкою загальної структури української системи забезпечення

якості освіти і науки, що заснована на трикутнику: освіта – дослідження – інновації;
- забезпечення науково-методичної підтримки розробленої національної системи

забезпечення якості;
- участь у заходах з підготовки персоналу ВНЗ, Міністерств, ключових організацій з

забезпечення якості та заходах з розповсюдження результатів та забезпечення контролю
якості.

Роль Європейських партнерів:
- Забезпечення передачі досвіду під час візитів українських партнерів для вивчення

Європейського підходу та практик забезпечення якості освіти, системи інноваційних
університетів та технології для розробки технічної складової визначеної системи.

- Експертна оцінка розробленої системи забезпечення якості та її взаємодії з міжнародною
системою.

- Участь у заходах з розповсюдження результатів
- ІТІН, окрім вищезгаданого, координує розробку бізнес плану, що є необхідним для

забезпечення стійкості результатів проекту у майбутньому після припинення
фінансування з програми Темпус.

- ТУКЕ окрім вищезгаданого, виконує провідну роль з контролю якості та забезпеченні
рекомендацій щодо майбутнього тренінгу кадрів установ, що забезпечують якість освіти
та університетських менеджерів.
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Окрім вищезгаданого, університет Ювяскюля, Фінляндія, виконує роботу координатора
проекту, який несе відповідальність за результати проекту і дотримання фінансових норм за
правилами ЄК і здійснює фінансовий та стратегічний менеджмент проекту.


