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Відповідно до положень Законів України «Про освіту» та «Про вищу 

освіту» [1, 2] постійний процес вдосконалення освітньо-наукової діяльності 

невід’ємний елемент успішного надання освітніх послуг. Акредитація ж 

освітніх програм є добровільною і проводиться з ініціативи закладу вищої 

освіти. [3] 

Відповідно до Положення [3, 4] акредитація освітньої програми – це 

оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої 

освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, 

спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у 

програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми  

Аналіз виявлених під час акредитації освітньої програми «Геодезія та 

землеустрій» недоліків та підготовка акредитаційної справи до повторної 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Педагогіка вищої школи 

© Мовчан С.І., Якунічева А.Ю.   315 

акредитації вимагає ретельного аналізу задач й завдань сумлінної роботи 

підготовки та проходження акредитації та відповідного внеску у цей процес 

кожного викладача дисциплін геодезичного спрямування. 

Комплексний підхід до вирішення задач задля ефективної взаємодії у 

вирішенні проблемних питань вимагає запровадити постійний контроль та 

стимулювання до виконання всіх вимог критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми. Для цього на кафедрі запропоновано та впроваджено 

щомісячний опитувальник науково-педагогічних працівників. 

За пару днів до чергового засідання кафедри на електронну скриньку 

кожного викладача надходить запрошення пройти опитування в якому він 

надає коротку характеристику за видами власної діяльності. 

До переліку питань опитувальника входять наступні питання: 

1. Чисельна кількість наукових подій (конференції, форуми, семінари 

чи круглі столи), в яких викладач  взяв участь минулого місяця. 

2. Кількість наукових праць, без уточнення яких саме, які викладач 

підготував минулого місяця. Звертаємо увагу, що вказується лише кількість, 

що умовно відноситься до звітного місяця, якщо це робота над книгою, то 

викладач має вказати її лише 1 раз, щоб уникнути повторів, хоча робота над 

нею велась декілька місяців. Нам необхідно відслідкувати динаміку, що 

дасть змогу впевнитись, що кожного місяця у викладача є у друку наукова 

праця, будь-яка: стаття, чи тези, практикум чи патент. Ритмічна робота у 

цьому напрямку надасть змогу заповнити пробіл з відсутності наукових 

праць геодезичного спрямування. 

3. Вивчення та впровадження досвіду аналогічних вітчизняних та 

іноземних освітніх програм. Включає в себе пошукову роботу в цьому 

напрямку і якщо в опитувальнику викладч відповідає «Так», то це дасть 

привід після аналізу результатів опитування звернутися до нього щодо 

впровадження кращих практик до нашого освітнього процесу. 
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Насамперед, є детальний перелік вузів, що мають підготовку за ОПП 

«Геодезія та землеустрій», посилання на сайти кафедр, де існує можливість 

знайти корисну актуальну інформацію. 

Ми вже маємо посилання на вітчизняні вузи, тому першочергову увагу 

треба приділити іноземним. Кафедра пропонує перелік університетів 

Польщі, Чехії, Болгарії, Білорусії, які відкриті до співпраці.  

4. Аналізуючи діяльність з розвитку академічної мобільності студентів 

факультету, кафедра теж має перелік вишів, як вітчизняних, так і іноземних, 

з якими укладали договори про мобільність інші вузи, що працюють за ОПП 

«Геодезія та землеустрій». Наше завдання, щоб кожен викладач обравши 

собі 1 університет намагався встановити контакт та здійснити пропозицію 

та укласти договір про співпрацю з академічної мобільності. 

5. Лише відповідь «Так», чи «Ні» в опитувальнику матиме наступне 

питання: Чи запропоновані можливі шляхи співпраці з профільними  

підприємствами та організаціями? 

Зі сторони кафедри вже сформовано перелік установ та підприємств 

геодезичного профілю, який поділяється на 2 групи: територіально 

розташовані у нашій області та підприємства, які відкриті до освітніх 

установ, спираючись на минулий досвід співпраці з іншими вузами, але це 

територіально вже вся Україна. 

Якщо викладач відповідає «Так» на це питання, це означає, що він 

здійснив пропозицію до співпраці з нашою кафедрою. Найпростіший 

варіант співпраці, це ознайомлення наших студентів з діяльністю 

підприємства чи організації, під час лекції, чи в онлайн форматі, екскурсія, 

або укладання договорів про співпрацю, договір про наміри і т.і. 

В цьому ключі випливає ще питання з опитувальника: «Чи 

запропоновані шляхи з удосконалення дуальної освіти?»  

Відповідь «Так», чи «Ні» - а після аналізу вже окремо розглянемо 

пропозиції особисто кожного. 
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7. «Чи залучені під час навчального процесу ресурси для додаткової 

освіти студентів?», яка б розширювала їх науковий потенціал, 

поглиблювала фахове спрямування, вдосконалювала саморозвиток.[5, 6, 7] 

В ідеальних умовах ця діяльність була б підґрунтям до проведення 

наукових гуртків, підготовки публікацій студентів, удосконаленню 

навчальних комплексів дисциплін та проведенню семінарів, круглих столів 

за результатами отриманих знань у рамках додаткової освіти. Можливе 

залучення всіх охочих студентів різних факультетів. 

8 та 9 питання опитувальника присвячено участі у формуванні 

цифрового двійника нашої кафедри, тобто  наповнення розділів сайту 

кафедри, мається на увазі все інше крім обов’язкових на сьогодні елементів: 

профілю викладача та наповнення дисциплін. 

Участь у наповненні профілю кафедри у соціальних мережах, 

написання новин, постів повинна стимулюватись на постійній основі, адже 

це живий актуальний своєчасний процес, який вимагає постійного внеску в 

загальний доробок. 

Залучення майбутніх абітурієнтів до когорти підписчиків наших 

сторінок у соціальних мережах має охоплювати профорієнтаційні заходи 

кафедри. Наповнення постів корисним, цікавим, навчально-розважальним  

матеріалом сприяє популярізації освітньої установи взагалі, а кафедри, що 

здійснює підготовку, - зокрема. 

Таким чином, коротке опитування «так-ні» має під собою значну 

основу, та вагомий результат у майбутньому Слід зауважити, що всі ці види 

діяльності викладача перекликаються з його власним рейтингом 

професійної активності, тобто особистий внесок кожного в підготовку 

акредитаційної справи за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» 

підвищує професійну складову кожного викладача, та буде корисним і 

своєчасним і для викладачів екологічного профілю кафедри «Геоекологія і 

землеустрій», а також має сприяти удосконаленню діяльності інших 
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вітчизняних навчальних закладів та їх відповідності стандартам і 

директивам для агентств гарантії якості в вищому освіті на території 

Європи. 
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