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Підготувала: ШевченкоЮлія, 

голова студентського
самоврядування коледжу



Студент - це суб'єкт освітнього
процесу та рівноцінний його
учасник.

Він не тільки приймає те, що йому
дають, але й сам впливає на те, як
це буде відбуватися. Якщо це погані
послуги - їх можна покращити. Нині
формується політика залучення
студентів до управління якістю
освіти. Це новий підхід, який
передбачає можливість студента
приймати якісь рішення, їх
озвучувати і нести відповідальність
за їх реалізацію.

ЕстерМатерян



Студент - суб'єкт
освітнього процесу

У ЗВО важливо дати
нагоду студентам відчути
різні зобов'язання, різну
відповідальність за себе
та своїх колег. Участь в
управлінні якістю є чи
найбільш вагомим
чинником підтвердження
формування суб'єктності
студента.



Рівні забезпечення
якості освіти

Державний рівень

Рівень закладу освіти

Рівень
відділення/спеціальності



Державний
рівень

- забезпечення своїх
конституційних та громадських
прав;

- реформування освітнього
законодавства, яке повинно чітко
регламентувати права і обов'язки
студентів та їхні соціальні гарантії.



Рівень
закладу
освіти

- організаціюроботи
студентського

самоврядування, розвиток
студентськихорганізацій, 
гуртків, секцій, товариств, 

братств, їх часткове
фінансуванняз бюджету ЗО;

- формуванняакадемічного
етносу, несумісного з явищами

корупції, академічної
нечесності, списування, 

плагіату, тощо;

- забезпеченняЗО належних
соціально-побутовихумов для
студентствата покращення
матеріально-технічноїбази.



Фактори
реалізації
внутрішнього
забезпечення
якості освіти

Розвиток і вдосконалення
навчальних програм в інтересах
студентства;

Забезпечення якості
викладацького складу;

Забезпечення навчальних ресурсів
та підтримки студентів.



Розвиток
і вдосконален
ня навчальних
програм
в інтересах
студентства

- активною, 
реальною

впливовою участю
студентів;

- стратегією
постійного

підвищення якості, 
політика

закладу=офіційний
статус=доступність;

- моніторингом, 
переглядом, 

затвердженням;

- прописаним
механізмом участі.



Забезпечення
якості виклад
ацького
складу

- викладачами як
найважливішим
навчальним

ресурсом, доступним
для більшості
студентів;

- впливом на
адекватну оцінку

роботи -
формуванням

рекомендацій щодо
покращення

кадрової ситуації
закладу;

- розвитком
партнерських
стосунків між
викладачами, 
працівниками
закладу освіти і
студентами;

- спільноюметою -
досягненням
найвищої

ефективності
освітнього процесу.



Забезпечення навча
льних ресурсів та
підтримки студентів

- наявними
ресурсами, які є
достатніми і

відповідають змісту
тих програм, які
пропонує заклад;

-можливістю впливу
студентів, як головних

користувачів цих ресурсів, 
на їх вдосконалення та

оптимізацію;

- відслідковуванням, 
переглядом і

вдосконаленням
закладами

освіти ефективності
служб підтримки.



Головні показники
участі студентів у
процесах
забезпечення якості
освіти

- наявністьпропозицій, поданих
студентамита впроваджених
управлінськимиорганамизакладу
освіти завдяки студентській
активності;

- представництво студентів в
управлінських органах;

- фінансуваннястудентського
самоврядування з бюджету ЗО;

- участь студентіву моніторингових
процесах;

- участь студентіву громадському
секторі;

- публічні виступи студентівщодо
якості освітньогопроцесу.



Результати впливу
студентського
самоврядування

- інноваційність методів, які
використовують студенти;

- реальна важливість внеску
студентів;

- сприйняття співробітниками
участі студентів у забезпеченні
якості освітньогопроцесу;

- підсумкистудентськихвідгуків та
їх вплив на стан справ у сфері якості
освітніхпослуг ЗО.



Участь в
управлінні
закладом
освіти

-представники
студентського
самоврядування в роботі
педагогічної ради
коледжу;

- члени стипендіальної
комісії з числа студентів;

- студентська рада в
гуртожитку.



Актив
студентського
самоврядування



Розвиток
громадянської
позиції, 
волонтерство



Благодійність



Патріотичне
виховання



Соціальні
мережі





Дякую за увагу!

Все буде
Україна!


