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Результати моніторингу якості освіти у 2020/2021 н.р. 

 

Перегляд освітніх програм 
 

  В Інституті щорічно відбувається перегляд існуючих освітніх програм 

стосовно їх відповідності суспільним потребам.   

Група забезпечення спеціальності 053 «Психологія», згідно до 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Київському 

інституті сучасної психології та психотерапії, а також враховуючі результати 

опитування випускників 2021 р. щодо вдосконалення компонентів освітньо-

професійної програми та запити роботодавців, переглянула та винесла на 

розгляд Вченої ради освітньо-професійну програму Клінічна психологія 

спеціальності 053 «Психологія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

(протокол №8 від 20 травня 2021 р.). 

Група забезпечення спеціальності 053 «Психологія», згідно до 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Київському 

інституті сучасної психології та психотерапії, а також враховуючі результати 

опитування аспірантів та результати консультацій з провідними науковцями 

Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України щодо вдосконалення 

компонентів освітньо-наукової програми, переглянула та винесла на розгляд 

Вченої ради освітньо-наукову програму спеціальності 053 «Психологія» за 

третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (протокол №8 від 20 травня 

2021 р.). 

 

Перевірка робочих програм на відповідність компонентам ОП 

 

Науково-педагогічні працівники кафедр згідно до Положення про 

систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Київському інституті 

сучасної психології та психотерапії постійно удосконалюють планування 

освітньої діяльності через розробку, затвердження, моніторинг та 

періодичний перегляд робочих навчальних програм з дисциплін, які 
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викладаються на кафедрі. Робочі програми навчальних дисциплін 

відкориговані відповідно до навчальних планів, графіку начального 

процесу та є основними документами, що конкретизують зміст навчання 

(протокол №1 від 26 серпня 2021 р. спільного засідання кафедр клінічної 

психології та соціальної психології). 

 

Щорічне рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти і науково-

педагогічних працівників Інституту 

 

Рейтингова система оцінки роботи науково-педагогічного складу Інституту 

розроблена з метою ефективного контролю за якістю освітнього процесу, 

забезпеченням якості освітніх послуг. 

  Відповідно до Положення про рейтингове оцінювання науково-

педагогічних працівників ТОВ «Київського інститут сучасної психології та 

психотерапії», рейтингова система включає низку показників, за якими 

оцінюється участь кожного викладача Інституту в освітньому процесі, а саме: 

-  якість викладання; 

-  якість наукової та методичної роботи. 

За результатами моніторингу якості викладання навчальних дисциплін  в 

ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» який відбувався 

шляхом проведення анонімного анкетування здобувачів, рівень викладання в 

Інституті залишається високим. Жоден з викладачів не отримав низької оцінки 

в цілому. Але за деякими критеріями, здобувачі оцінили недостатню роботу з 

боку викладачів. Насамперед це пов'язано з умовами навчання, які склалися 

під час карантину. 

Також була оцінена наукова та методична робота.  
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Рис. 1 Рейтинг науково-педагогічного складу Інституту  ( %) 

Рейтингова система оцінки роботи є дієвим фактором у спонуканні 

здобувачів вищої освіти до активного, цілеспрямованого навчання, розвитку 

професійних здібностей, самореалізації особистості на засадах академічної 

свободи учасників освітнього процесу. 

Рейтингова система включає низку показників, за якими оцінюється участь 

кожного здобувача вищої освіти в освітньому процесі Інституту, а саме: 

- оцінювання здобувачів за підсумками виконання ними освітньої чи 

освітньо-наукової програми, тобто навчальна робота; 

- оцінювання здобувачів за рівнем активної наукової та практичної 

діяльності, тобто наукова робота та професійно-орієнтовані заходи. 

 

Рис. 2 Рейтинг здобувачів освіти 1 курсу ОС Магістр за якістю навчальної роботи  ( %) 
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Рис. 3 Рейтинг здобувачів освіти 1 курсу ОС Магістр за якістю наукової та практичної 

діяльності  ( %) 

 

 

Рис. 4 Рейтинг здобувачів освіти 2 курсу ОС Магістр за якістю навчальної роботи  ( %) 

 

Рис. 5 Рейтинг здобувачів освіти 1 курсу ОС Магістр за якістю наукової та практичної 

діяльності  ( %) 
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в Інституті 

Випускникам була запропонована анкета, посилання на яку 

розміщується на сайті Інституту. Якість освітньої діяльності оцінювалась за 7-

бальною шкалою. В анкеті було запропонована низка питань, відповіді на які 

допомагають зрозуміти слабкі сторони освітнього процесу та зрозуміти 

можливі напрями його покращення. 

 

Рис.6  Результати опитування випускників (бали) 

 

Посилення кадрового потенціалу Інституту 

 

За 2020/2021 н.р. відбулося посилення кадрового потенціалу Інституту. 

На основі процедури конкурсного відбору на заміщення посад науково-

педагогічних працівників, було прийнято за основним місцем роботи 2 

кандидати психологічних наук.  

 

Забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

 

Питання запобігання та виявлення академічного плагіату, забезпечення 

дотримання принципів та правил академічної доброчесності усіма учасниками 

освітнього процесу є актуальним питанням на сучасному етапі розвитку 
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освітніх систем. З метою удосконалення технічної складової в системі 

перевірки магістерських робіт, наукових публікацій, навчально-методичних 

видань на наявність плагіату, Інститут уклав договір з ТОВ «Антилагіат» на 

використання інформаційної системи Unicheck. 

Відповідно до шкали оцінки кількісного показника рівня оригінальності 

кваліфікаційних (магістерських) робіт: 

 

Рис.7  Рівень унікальності написання текстів магістерських робіт (%) 
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