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Якість освіти -  фактор, який визначає рівень та конкурентоспроможність 

підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, а розвиток та 

професійне зростання викладачів (науково-викладацького складу) є важливим 

компонентом забезпечення якості освіти в Інституті.

Забезпечення необхідного рівня професіоналізму викладачів здійснюється 

шляхом реалізації чітко сформованої прозорої процедури конкурсного доб п у  

викладачів для здійснення освітньої діяльності за ОНП. Основним критерієм відбору 

є професіоналізм, зокрема відповідність посаді; наявність наукових та вчених звань; 

стаж наукової або науково-педагогічної роботи; рівень науково-теоретичного 

викладання дисциплін; авторство підручників, посібників, іншої навчально- 

методичної та науково-методичної літератури, монографій, статей; участь викладач;;, 

у різного роду конференціях, проектах, грантах та програмах.

З метою забезпечення якості освіти в Інституті сільськогосподарської 

мікробіології та агропромислового виробництва НААН, розроблено заходи, які 

передбачають напрями стимулювання та заохочення науково-педагогіч тих 

працівників з метою розвитку їх викладацької майстерності на основі рейтингу ваш я, 

що відображає результативність їх роботи і враховується під час прийняття рішень 

щодо продовження освітнього процесу з підготовки здобувачів третього освітньо- 

наукового рівня (доктора філософії) вищої освіти, присвоєння вченого звання, 

застосування моральних і матеріальних видів заохочення.

Заходами адміністрації передбачено проведення тренінгів, майстер-кл в, 

спрямованих на стимулювання викладачів до професійного вдосконалення (заходи 

протидії академічній не доброчесності; організація студентоцентрованого підходу; 

вдосконалення педагогічної комунікації та вирішення конфліктів). Розвиток 

викладацької майстерності стимулюється адміністрацією через оплату відряди' ; > 

викладачів на навчально-методичні семінари та науково-практичні конференції 

різного рівня.



Адміністрацією Інституту застосовується цілий ряд заохочень для викладачів, 

які досягли високого професіоналізму та якісної підготовки висококваліфікованих 

докторів філософії за ОНП 201 -  Агрономія, які включають:

- створення умов для підвищення кваліфікації, стажування як в Україні, так і 

за її межами за напрямами: методика формування навчальних курсів, 

розробка робочої програми дисципліни та система оцінювання; 

забезпечення норм академічної доброчесності; інтерактивні методи 

викладання дисципліни;

- участь у міжнародних програмах, проектах та грантах;

- нагородження відзнаками Інституту (грамота та подяка), преміюва її я, 

безоплатні путівки на базу відпочинку Інституту;

- науково-педагогічні працівники мають можливість отримати державні 

нагороди, грамоти та подяки Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, 

Національної академії аграрних наук України, центральних і місцевих 

органів виконавчої влади тощо.

Представники роботодавців, які водночас є експертами-практиками у галузі 

сільського господарства, приймають участь у розробці освітніх програм та оцінюють 

навчальні плани підготовки щодо професійних компетентностей.

На регулярній основі роботодавці проводять для студентів ознайомлюючі 

екскурсії, в результаті яких з ’являється можливість працевлаштуватися. Оскільки 

процесом передбачено проходження різних видів практик студентами ОНП на базі 

установ, організацій, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів 

господарювання, що сприяє тісному контакту здобувачів освіти та роботодавців, 

роботодавці залучаються до освітнього процесу, проводять лекції або практичні 

заняття за відповідними темами.


