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Участь ЧНУ у проєкті QUAERE забезпечила
1. Можливість

мати первинну інформацію про методи забезпечення
якості освіти у ЗВО партнерів

2. Модернізацію ВСЗЯО та її впровадження у ЧНУ (нові
положення, нові організаційні структури, тощо)
3. Підготовку експертів з членів команди проекту від ЧНУ для
поширення у структурних підрозділах напрацювань для
покращення якості освіти

Стратегія поширення, сталості та використання результатів
проєкту
Стратегія поширення результатів проєкту передбачає проведення різноманітних тренінгів та
виступів. http://quaere.fmi.org.ua/docs/dissemination_plan.doc
Сталість результатів проєкту у 2019-2020 н.р. в ЧНУ забезпечується через проведення таких
заходів:
1.

Моніторинг та аналіз результатів успішності та якості знань студентів за підсумками
екзаменаційних сесій на рівні університету (протоколи НМР та ВРУ: № 6 від 29.01.2020 р., №
2 від 24.02.2020 р., № 9 від 28.09.2020 р., № 2 від 30.09.2020 р.), детальний аналіз з
прийняттям конструктивних рішень здійснюється на рівні структурних підрозділів.

2.

Проведення комплексного моніторингу підготовки фахівців на факультетах фізичної культури
та здоров’я людини, математики та інформатики, а також на економічному за розробленою
програмою (протоколи ВРУ № 5 від 24.04.2019 р., № 3 від 06.04.2020 р., №11 від 30.11.2020 р.)

3.

Проведення моніторингу та аналіз якості розроблення ОПП (протокол № 10 від 25.06.2020р.,
НМР ЧНУ) та розроблення силабусів (протокол № 3 від 28.10.2020 р., НМР ЧНУ);

Стратегія поширення, сталості та використання
результатів проєкту
4.Проведення моніторингу методів викладання, методичного забезпечення та результатів навчальних
досягнень студентів з навчальної дисципліни:
 «Вища математика» та «Загальна фізика» протокол № 3 від 8.11.2018 (науково-методична рада
університету)
 «Актуальні питання історії та культури України» протокол № 4 від 22.11.2018 (виїзне засідання
науково-методичної ради університету);
 «Філософія» протокол № 3 від 31.10.2019 р. (науково-методична рада університету);
 «Українська мова (за професійним спрямуванням університету)» протокол № 7 від 27.02.2020 р.
(науково-методична рада університету);
 «Педагогіка з основами педагогічної майстерності» та «Методики соціально-виховної роботи»
протокол № 3 від 28.10.2020 р. (науково-методична рада університету).

Стратегія поширення, сталості та використання результатів
проєкту
У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича 29
листопада 2018 року було проведено тренінг з питань розбудови внутрішньої
та зовнішньої системи забезпечення якості вищої освіти в рамках реалізації
грантового проекту «QUAERE: Система забезпечення якості освіти в Україні:
розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» програми ЄС
Еразмус+
Учасники тренінгу: викладачі ЧНУ, Буковинського державного медичного
університету,
Чернівецького торговельного економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету.
За результатами тренінгу учасники отримали сертифікати.

Стратегія поширення, сталості та використання результатів
проєкту

Стратегія поширення, сталості та використання результатів
проєкту
Мартинюк О.В. з доповіддю "Аналіз пілотної акредитації освітніх магістерських
програм за критеріями агенції ASІIN у ЧНУ взяла участь у міжнародній
конференції "Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні", 11-12
червня 2019 р. – Київ, КНТУ https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=32681



Стратегія поширення, сталості та використання результатів
проєкту
Розроблено Етичний кодекс Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepI-

k98GPc9E8KznQ/view?usp=sharing


Долучення до освітнього процесу професіоналів практиків



Долучення студентів до науково-методичної ради університету.



Проведення різноманітних заходів щодо інформування основних засад академічної
доброчесності

http://english.chnu.edu.ua/?p=1861&lang=uk,
http://english.chnu.edu.ua/?p=1897&lang=uk

http://chnu.edu.ua/index.php?page=ua/scienc/04%20nmr/01

Інформація про проєкт розміщена на
постійно діючому сайті
http://quaere.fmi.org.ua/
Адміністратор сайту – член групи ЧНУ Дорош Андрій
Богданович. Інформація на сайті виставляється українською та
англійською мовами. Сайт регулярно оновлюється і
орієнтований на поширення результатів проекту серед
зацікавлених осіб.

На сайті виставлена інформація про проєкт, мету і завдання
проєкту, представлена група виконавців проєкту від ЧНУ,
основні News, Meetings of the Chernivtsi group, та документи

На сайті проєкту наявні документи:
 QUAERE Workplan
 Project Group Creation Order
 ChNU Internal Quality Assurance System Regulations
 Functions of Quality Assurance Elements
 Functions of Quality Assurance Elements (presentation)

 SWOT Analysis of ChNU
 ChNU Internal Quality Assurance System Model
 ChNU Internal Quality Assurance System Regulations
 ChNU Internal Reorganization Order
 ChNU Educational-Methodical Department Order
 ChNU Educational-Methodical Department Regulations
 ChNU IT Center Creation Order
 ChNU IT Center Regulations
 Dissemination Plan
 Conference Theses

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
ІНДИВІДУАЛЬНОМУ (ПРОФЕСІЙНОМУ) РІВНІ –
студенти, інші стейкхолдери
1.

У ЧНУ активно практикується стажування
студентів за кордоном
435 (2018 р.)
725 (2019 р.)
130 (2020 р.)

2. 9 липня 2020 р. підписано договори про
співпрацю університету з Клубом
підприємців Буковини та
ChernivtsiBusinessGroup
http://cpe.chnu.edu.ua/index.php?page=ua&data[15880][id]=13076

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
ІНДИВІДУАЛЬНОМУ (ПРОФЕСІЙНОМУ) РІВНІ –
студенти, інші стейкхолдери
Відбуваються робочі зустріч із стейкхолдерами на яких проводяться анкетування
якості підготовки випускників. Зокрема, на факультеті математики та інформатики
проведено анкетування з якості підготовки випускників ІТ-спеціальностей
http://fmi.org.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=177

Оцініть якості та навички випускників ФМІ за шкалою від 1 (низький рівень) до 5 (високий рівень)
1.Рівень загальнотеоретичної підготовки
1 (0) 2 (0) 3 (1) 4 (5) 5 (2)
2.Рівень базових (професійних) знань і навичок
1 (0) 2 (0) 3 (2) 4 (4) 5 (3)
3.Стратегічне мислення
1 (0) 2 (2) 3 (1) 4 (4) 5 (2)
4.Націленість на кінцевий результат
1 (0) 2 (1) 3 (3) 4 (3) 5 (2)
5.Здатність працювати в колективі, команді
1 (0) 2 (0) 3 (2) 4 (5) 5 (3)
6.Здатність ефективно представляти себе
й результати своєї праці
1 (0) 2 (1) 3 (4) 4 (4) 5 (0)
7.Націленість на кар'єрне зростання і
професійний розвиток
1 (0) 2 (0) 3 (0) 4 (6) 5 (3)
8.Ерудованість, загальна культура, комунікабельність 1 (0) 2 (0) 3 (1) 4 (9) 5 (0)
9.Ведення ділової документації
1 (0) 2 (0) 3 (7) 4 (2) 5 (0)

Вплив проєкту на індивідуальному (професійному) рівні –
студенти, інші стейкхолдери
1. Понад 30 зустрічей з представниками бізнесу, фінансово-кредитних установ,

органів влади та громадського сектору проведено в ЧНУ ім. Ю. Федьковича з
метою популяризації підприємницької культури серед молоді
2. Співпраця з ТОВ “АМС Брідж” сприяла створенню двох спільних лабораторій
інформаційних технологій в галузі CAD/CAM/CAE – систем, залучення яких до
освітнього процесу покращить якість підготовки студентів з використання новітніх
інформаційних технологій та їх адаптацію для навчального процесу спеціальностей
«Комп`ютерні науки»,
«Системний аналіз», «Комп’ютерна інженерія» та
«Прикладна математика»

Вплив проєкту на сферу вищої освіти
У ЧНУ запроваджено інноваційні елементи у нових інструментах, процедурах, освітніх
послугах, структурах:
Запроваджено процедуру перевірки на плагіат наукових робіт студентів та викладачів
https://drive.google.com/file/d/16eJk4gKG5oJII2ot4UeSq2_BSgadrPl_/view

Затверджено та впровадженео «Етичний кодекс ЧНУ» https://drive.google.com/file/d/1CB4AIMVXSAykF_CepIk98GPc9E8KznQ/view

Розроблено та затверджено процедуру запобігання та вирішення конфліктних ситуацій між
учасниками освітнього процесу https://drive.google.com/file/d/1ummJlYeGbcMCAb9ItG0nH1sLOK2e6jVk/view
З метою відповідності Європейським стандартах забезпечення якості вищої освіти
Вченою радою ЧНУ постійно приймаються рішення щодо удосконалення ОПП та ОНП
2018-2019 н.р. – оновлено 19 ОП
2019-2020 н.р. – оновлено 145 ОП
http://vchenarada.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/03rishennia

ВПЛИВ ПРОЄКТУ на ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ –
інтернаціоналізація


Питання інтернаціоналізації зайняло ключове місце у стратегічному плані
розвитку Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на
2019-2026 рр http://interof.chnu.edu.ua/res//interof/Strategy.pdf



В рамках «інтернаціоналізації вдома» факультети зосередились на
інтернаціоналізації навчальних планів та графіку навчального процесу із
врахуванням вимог майбутньої кар'єри і життя в умовах залежності від знань,
економіки і суспільства.



З точки зору академічного аспекту інтернаціоналізації вищої освіти, в ЧНУ це
досягається: стимулюванням й підтримкою закордонних стажувань викладачів та
студентів; залученням до участі у міжнародних наукових конференціях;
стимулюванням наукових публікацій у міжнародних виданнях.

ВПЛИВ ПРОЄКТУ на ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ –
інтернаціоналізація


В рамках «інтернаціоналізації вдома» ЧНУ зосередився на стимулюванні промоції
програм мобільності, спільних програм і програм подвійних дипломів, розробки нових
програм або ж адаптації уже існуючих, доступних і для іноземних студентів.



У ЧНУ є 16 ОП з подвійним дипломуванням з нашими партнерами: Краківська
політехніка, Ягеллонський університет м. Краків, Університет Марії Кюрі-Склодовської
(Люблін), Вища лінгвістична школа м. Ченстохов, Університет Західного Анхоя м. Луань
(Китай), Сучавський університет Штефан чел Маре, Університет Шафарика м. Кошице,
Вища школа економіки та менеджменту в публічному адмініструванні в Братиславі



В освітніх програмах істотна увага приділяється вивченню іноземних мов через
збільшення кількості годин, узгодження їх змісту з студентами, стейкхолдерами,
іноземними партнерами. У ЧНУ проводяться тренінги (курси) з румунської, англійської,
литовської, польської, німецької та китайської мов.

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ –
розбудова партнерства
Університет – учасник проєктів:
 «Doing Europe – Cohesion and Integration in the European Union / Будуємо Європу
разом: європейська єдність та інтеграційні процеси» (програма Жана Моне)
 «International Students Adaptation and Integration/ INTERADIS» (програма
ЕРАЗМУС+ КА2)
 AcademIQ «Ініціативa академічної доброчесності та якості освіти»
(впроваджується Американськими Радами з міжнародної освіти у співпраці із
МОН України та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти за
підтримки Посольства США в Україні).
 «I care in Ukraine» (італійсько-український проєкт присвячений вивченню
італійської практики інклюзивної освіти)
нові партнерські угоди заключені університетом:
http://interof.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/09partneruniv

Впровадження проекту.
Поширення результатів


Черевко І.М. Співпраця університетського та академічного підрозділів – складова системи
забезпечення якості вищої освіти //Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic
University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної
наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року) . – К. : Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, 2016. – C. 163-165. Збірник_тези_2016.pdf

 Iгор Черевко Про систему забезпечення якості вищої освіти//Прикладні задачі та ІТ-техноогії :
матеріали міжвузівського наукового семінару присвяченого 55-річчю кафедри прикладної
математики та інформаційних технологій (м. Чернівці, 9-10 червня 2017 року). – С.119-120.
http://www.pmit55.fmi.org.ua/files/Materials.pdf
 Виступ на методичній раді Чернівецького торгово-економічного інституту Київського національного
торговельно-економічного університету (Чернівці, 15 червня 2017 року)
http://chteiknteu.cv.ua/ua/news_2017_06_04/

Впровадження проекту.
Поширення результатів
 Черевко І.М. Про забезпечення якості підготовки ІТ-спеціалістів в Україні // Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми,
перспективи» (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 3336. тези_26-28 жовтня 2017 року.docx
 Федірчик Т.Д. Шляхи реалізації європейських стандартів забезпечення якості вищої освіти в
Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якісна освіта в Україні:
тенденції, проблеми, перспективи» (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці : Чернівецький
нац. ун-т, 2017. – С. 217-220. тези_26-28 жовтня 2017 року.docx

 Іванчук М.Г. Гармонізація психолого-педагогічних і методичних знань – одна з важливих умов
якісної професійної підготовки майбутнього вчителя // Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (Чернівці,
26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – С. 156-158. тези_26-28 жовтня
2017 року.docx

Впровадження проекту.
Поширення результатів

 Федірчик Т.Д. Шляхи реалізації європейських стандартів забезпечення якості вищої освіти в Україні //
Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної
конференції, 26 жовтня 2017, с. 217-220. http://quaere.fmi.org.ua/docs/conference_theses.pdf
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Впровадження проекту.
Поширення результатів
 Федірчик Тетяна, Нікула Наталя. Система формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх
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Впровадження проекту.
Розроблені положення в ЧНУ за час реалізації проекту
 Положення про порядок проведення внутрішнього моніторингу якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича (протокол №7 від 31 серпня 2020 року);
 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості
вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича (протокол №7 від 31 серпня 2020 року);
 Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №7 від 31 серпня 2020
року);
 Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №4 від 27 квітня 2020
року);
 Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про
вищу освіту та академічних довідок у Чернівецькому національному університеті імені
Юрія Федьковича (протокол №6 від 30 червня 2020 року);

Впровадження проекту.
Розроблені положення в ЧНУ за час реалізації проекту
 Положення про апеляцію на результати підсумкового семестрового контролю
знань студентів Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (протокол №1 від 3 лютого 2020 року);
 Положення про порядок реалізації студентами Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича права на вибір навчальних
дисциплін (протокол №6 від 30 червня 2020 року);
 Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній
процес Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (протокол №6 від 30 червня 2020 року);

 Положення про порядок підготовки документів для проведення ліцензування
спеціальностей та акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти у Чернівецькому національному університеті
імені Юрія Федьковича (протокол №6 від 30 червня 2020 року);

Впровадження проекту.

Оновлені положення
після закінчення проєкту
 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів
вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (протокол №6 від 30 червня 2020 року);
 Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організацію роботи
Екзаменаційної комісії в Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича (протокол №5 від 25 травня 2020 року);
 Положення про індивідуальний графік навчання студентів у Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол №2 від 24 лютого
2020 року);
 Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів
вищої освіти у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича (протокол №2 від 24 лютого 2020 року);

Впровадження проекту.
Оновлені положення
після закінчення проєкту
 Положення про надання платних освітніх послух з підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів дошкільної, загальної середньої та фахової передвищої освіти у
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (протокол №2 від 24
лютого 2020 року);
 Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення,
переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №2 від 24 лютого 2020
року);
 Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів
навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти, в системі
формальної освіти) у Чернівецькому національному університеті імені Юрія
Федьковича (протокол №10 від 28 жовтня 2019 року);
 Положення про організацію освітнього процесу в Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича (протокол №9 від 30 вересня 2019 року).

Вплив проекту на інституційному рівні –
зміни в організаційній поведінці
Під впливом проєкту в ЧНУ відбулися такі структурні зміни:
 Реорганізовано Навчальний відділ зі структурою:

- сектор організації освітнього процесу;
- центр забезпечення якості підготовки фахівців;
- сектор ліцензування, акредитації та нострифікації;
- сектор аспірантури та докторантури;

- сектор по роботі з ЄДЕБО.
 Створено Центр соціально-психологічної підтримки.
 Відновлена діяльність Центру співпраці з підприємствами.

Yuriy Fedkovych Chernivtsi
National University, Ukraine

