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Курс «Експерт з акредитації освітніх 
програм: онлайн тренінг»

- Стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти 
в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015)
- ПОЛОЖЕННЯ про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 



Акредитація освітньої програми – 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.

Метою акредитації є:
1) встановлення відповідності якості освітньої програми та освітньої діяльності за 
цією програмою критеріям;
2) допомога закладам вищої освіти у визначенні сильних і слабких сторін освітньої 
програми та освітньої діяльності за програмою;
3) надання усім стейкхолдерам інформації про якість освітньої програми та освітньої 
діяльності за освітньою програмою;
4) посилення довіри до вищої освіти в Україні;
5) сприяння інтеграції українських закладів вищої освіти до Європейського простору 
вищої освіти.



СТЕЙКХОЛДЕРИ

• Особи, які можуть щось 
отримати або щось втратити в 
результаті реалізації політики

• Особи, на яких може впливати 
реалізація політики або які 
можуть впливати на 
реалізацію політики



АНАЛІЗ 
СТЕЙКХОЛДЕРІВ

• Створити перелік усіх, 
хто може бути 
зацікавленою 
стороною;

• Проаналізувати кожну 
зацікавлену сторону;

• Розробити стратегію 
роботи з кожною 
зацікавленою 
стороною.



Оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмою 
здійснюється за кожним критерієм згідно зі шкалою оцінювання, яка охоплює чотири 
рівні відповідності:

рівень «F» – освітня програма та/або освітня діяльність за цією програмою не 
відповідає визначеному критерію, і виявлені недоліки мають фундаментальний 
характер та/або не можуть бути усунені протягом одного року;

рівень «E» – освітня програма та/або освітня діяльність за цією програмою загалом не 
відповідає визначеному критерію, однак виявлені недоліки можна усунути протягом 
одного року;

рівень «B» – освітня програма та освітня діяльність за цією програмою загалом 
відповідають визначеному критерію з недоліками, що не є суттєвими;

рівень «A» – освітня програма та освітня діяльність за цією програмою повністю 
відповідають визначеному критерію, у тому числі мають інноваційний/взірцевий 
характер



Декілька слів про критерії:

• Критерії є «якісними», а не жорстко кількісними
• Причиною відмови в акредитації не може бути відсутність «довідки» чи іншого 

формального недоліку, який сутнісно не впливає на якість освітнього процесу

• Для якісного виконання критеріїв, автор (група авторів) повинні 
здійснити певну рефлексію щодо власної роботи:
• Наскільки ця програма необхідна студенту, роботодавцю, суспільству?

• Чи (як) комунікуються цілі, правила, зміст ОП стейкхолдерам?

• Що робить ЗВО для постійного покращення якості ОП (відбору і розвитку 
викладачів, оновлення змісту і методів навчання тощо)?

• Основний критерій - відповідність стандарту. 
• Але якість вимагає більшого…



• Критерій 1. Проектування та цілі ОП
• Критерій 2. Структура та зміст ОП
• Критерій 3. Доступ до ОП та визнання результатів навчання
• Критерій 4. Навчання та викладання за ОП
• Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої   

освіти та академічна доброчесність
• Критерій 6. Людські ресурси
• Критерій 7. Освітнє середовище
• Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості ОП
• Критерій 9. Прозорість та публічність
• Критерій 10. Навчання через дослідження





Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
1. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає вимогам законодавства щодо 
навчального навантаження для відповідного рівня вищої освіти та відповідного стандарту вищої освіти 
(за наявності).
2. Зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої програми, 
становлять логічну взаємопов’язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявлених цілей та 
програмних результатів навчання.
3. Зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною).
4. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої 
траєкторії, зокрема через індивідуальний вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, 
передбаченому законодавством. 
5. Освітня програма та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка 
дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої професійної діяльності. 
6. Освітня програма передбачає набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills), що 
відповідають заявленим цілям. 
7. Зміст освітньої програми враховує вимоги відповідного професійного стандарту (за наявності). 
8. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів відповідає фактичному навантаженню 
здобувачів, досягненню цілей та програмних результатів навчання. 
9. Структура освітньої програми та навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за дуальною 
формою у разі її здійснення узгоджені із завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти.



Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
1. Правила прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та 
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
2. Правила прийому на навчання за освітньою програмою враховують особливості 
самої освітньої програми.
3. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих 
в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що відповідають 
Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні 
(Лісабон, 1997 р.), є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких 
послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
4. Визначено чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, отриманих 
у неформальній освіті, що є доступними для всіх учасників освітнього процесу та 
яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми



Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню заявлених у 
освітній програмі цілей та програмних результатів навчання, відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу та принципам академічної свободи.
2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно надається доступна і зрозуміла 
інформація щодо цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку та 
критеріїв оцінювання в межах окремих освітніх компонентів (у формі силабуса або 
в інший подібний спосіб).
3. Заклад вищої освіти забезпечує поєднання навчання і досліджень під час 
реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти, спеціальності та 
цілей освітньої програми. 
4. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі – викладачі) 
оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик у 
відповідній галузі. 
5. Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією 
діяльності закладу вищої освіти



Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна 
доброчесність
1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти є чіткими, 
зрозумілими, дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів 
навчання для окремого освітнього
компонента та/або освітньої програми в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь.
2. Форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за 
наявності).
3. Визначено чіткі та зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що є доступними для 
всіх учасників освітнього процесу, які забезпечують об’єктивність екзаменаторів, зокрема 
охоплюють процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, визначають порядок 
оскарження результатів контрольних заходів і їх повторного проходження, та яких послідовно 
дотримуються під час реалізації освітньої програми.
4. У закладі вищої освіти визначено чіткі та зрозумілі політику, стандарти і процедури 
дотримання академічної доброчесності, яких послідовно дотримуються всі учасники 
освітнього процесу під час реалізації освітньої
програми. Заклад вищої освіти популяризує академічну доброчесність (насамперед через 
імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості) та використовує відповідні 
технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності



Критерій 6. Людські ресурси
1. Академічна та/або професійна кваліфікація викладачів, задіяних до реалізації 
освітньої програми, забезпечує досягнення визначених відповідною програмою 
цілей та програмних результатів навчання.
2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дають можливість 
забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації 
освітньої програми.
3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації освітнього 
процесу.
4. Заклад вищої освіти залучає до аудиторних занять професіоналів-практиків, 
експертів галузі, представників роботодавців.
5. Заклад вищої освіти сприяє професійному розвитку викладачів через власні 
програми або у співпраці з іншими організаціями. 
6. Заклад вищої освіти стимулює розвиток викладацької майстерності



Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
1. Фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а 
також навчально-методичне забезпечення освітньої програми гарантують досягнення визначених 
освітньою програмою
цілей та програмних результатів навчання.
2. Заклад вищої освіти забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до 
відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або 
наукової діяльності в
межах освітньої програми.
3. Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів вищої освіти, що навчаються за 
освітньою програмою, та дає можливість задовольнити їхні потреби та інтереси.
4. Заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну 
підтримку здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою.
5. Заклад вищої освіти створює достатні умови щодо реалізації права на освіту для осіб з особливими 
освітніми потребами, які навчаються за освітньою програмою.
6. Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій (зокрема пов’язаних із 
сексуальними домаганнями, дискримінацією та/або корупцією тощо), які є доступними для всіх 
учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми



Критерій 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
1. Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, 
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.
2. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського самоврядування залучені до 
процесу періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як 
партнери. Позиція здобувачів вищої освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.
3. Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу періодичного 
перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості як партнери.
4. Наявна практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху випускників 
освітньої програми.
5. Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на виявлені 
недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації освітньої програми.
6. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та пропозиції, 
сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час перегляду освітньої 
програми. 
7. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура якості, що сприяє постійному 
розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою



Критерій 9. Прозорість та публічність
1. Визначені чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та 
обов’язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для них та яких 
послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми.
2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за місяць до затвердження освітньої 
програми або змін до неї оприлюднює на своєму офіційному вебсайті відповідний 
проєкт із метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін.
3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному вебсайті
точну та достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані 
результати навчання та компоненти) в обсязі, достатньому для інформування 
відповідних заінтересованих сторін та суспільства



Критерій 10. Навчання через дослідження
1. Зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам аспірантів (ад’юнктів) і забезпечує 
їх повноцінну підготовку до дослідницької та викладацької діяльності в закладах вищої освіти за 
спеціальністю та/або галуззю.
2. Наукова діяльність аспірантів (ад’юнктів) відповідає напряму досліджень наукових керівників.
3. Заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує в межах освітньо-наукової програми 
можливості для проведення й апробації результатів наукових досліджень відповідно до тематики 
аспірантів (ад’юнктів)
(проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквіумів, доступ до використання лабораторій, 
обладнання тощо).
4. Заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад’юнктів) до міжнародної 
академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, участь у 
спільних дослідницьких
проєктах тощо.
5. Наявна практика участі наукових керівників аспірантів у дослідницьких проєктах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються. 
6. Заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності 
наукових керівників та аспірантів (ад’юнктів), зокрема вживає заходів для унеможливлення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності



Ми просимо пам’ятати:

• Під час акредитаційного візиту експерт є представником Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти
• Морально-етичні норми взаємодії із закладом вищої освіти 

• Винятково українська мова спілкування

• Професійна поведінка під час кожної зустрічі

• Взаємоповага із кожним співрозмовником;

• Дотримання дрес-коду 

• Слова, які ми не використовуємо:

• Аудит, перевірка, оцінка…

• Витребувати, вимагати…

• Слова і вислови, які вітаються:

• Акредитація - це «консультаційна оцінка»

• Довіряємо; просимо посилити доказову базу

• Національне агентство



Перед і під час акредитаційного візиту:

• Слід мати на увазі, що нашою метою не є «зловити на гарячому»
• Експерти повинні довіряти тому, що написано у відомостях про 

самооцінювання, але водночас заохочувати ЗВО надати докази, які підсилюють 
твердження, надані в цьому документі.

• Якщо факти, вказані у відомості про самооцінювання, не відповідають 
дійсності або у ЗВО відсутній освітній процес в принципі, акредитація 
не проводиться
• Для цього потрібні факти, які експертам слід зібрати під час візиту

• Якщо ОП недостатньо високого рівня, але у її групи забезпечення (а 
особливо у гаранта) є бажання покращувати її якість, експерти повинні 
допомогти – надати консультації, вказати на шляхи покращення тощо.



Про етику поведінки експерта:

• Експерт Національного агентства є незалежним і не упередженим

• Експерт не має права отримувати матеріальну вигоду в будь-якій

формі від ЗВО під час (а також перед/після) акредитаційного візиту

• Матеріали отримані експертом в рамках акредитаційної 

експертизи не підлягають розголошенню (публікуються лише звіти 

і результати акредитації). Експерт може поширювати кращі 

практики, про які дізнався в рамках акредитаційної експертиза але 

лише після оголошення результату і за згоди ЗВО, яке проходило 

акредитацію.



Роль експерта – ключова. 
Але Ваше слово не є остаточним!

• Експерт – консультує публічно, оцінює приватно !!!

• Експерти зобов’язані надати ЗВО консультацію щодо методів/інструментів 

покращення якості освітньої програми (див. Договір з експертом)

• Експертам заборонено озвучувати свою оцінку ОП представникам ЗВО під час 

акредитаційного візиту, адже оцінка у звіті експертів не є остаточною.

Акредитаційний 
візит

Звіт експертів Висновок ГЕР
Засідання 
Агентства



Ви здійснюєте експертизу освітньої програми в ЗВО, який має репутацію одного з кращих у своєму 
регіоні. На етапі аналізу відомостей про самооцінювання освітньої програми Ви з'ясовуєте, що ОП не 
відповідає чинному стандарту вищої освіти. Окрім того, структура ОП не відповідає вимогам 
підкритеріїв 2.2 та 2.4, що з консолідованої позиції усіх членів експертної групи загалом є суттєвим 
недоліком за Критерієм 2. 
Водночас, під час виїзду до ЗВО експертна група пересвідчується у високій академічній та 
професійній кваліфікації викладачів, задіяних до реалізації освітньої програми, реальному залученні 
роботодавців до освітнього процесу, та й загалом важливості освітньої програми для ЗВО та регіону. 
Спілкування зі студентами, випускниками, викладачами й роботодавцями під час зустрічей загалом 
формує позитивне враження, хоча за результатами ознайомлення з доступними на сайті університету 
та наданими додатковими документами група формує низку зауважень та рекомендацій щодо 
вдосконалення нормативного забезпечення освітнього процесу в ЗВО. Під час спілкування з 
експертною групою гарант пояснює неприведення ОП до стандарту вищої освіти браком часу, 
мовляв, стандарт був затверджений лише за 5 місяців до початку процедури акредитації. Запитання 
експертів до структури та змісту ОП гарант і викладацький колектив вважають взагалі недоречними, 
адже, на їхню думку, дотримання вимог законодавства до структури ОП в їхньому випадку є просто 
неможливим. Яким буде Ваше рішення щодо оцінювання цієї ОП за Критерієм 1 та Критерієм 2?

Ситуація



Обов’язкові елементи візиту:

• Зустріч із керівництвом ЗВО + гарантом ОП

• Зустріч із студентами, які навчаються на ОП 

• бажано з різних років навчання

• Зустріч із викладачами, які викладають на ОП

• Відкрита зустріч для всіх бажаючих

• Прикінцева зустріч експертної групи для підбиття підсумків і 

розподілу роботи по підготовці звіту (без участі ЗВО)

• Інші активності, необхідні для отримання експертами повного 

розумінні якості ОП, її відповідності стандарту, критеріям



Симуляція зустрічі з 
адміністрацією та студентами



Заплановані результати навчання 
нашого тренінгу

• Експерт повинен вміти:
• Аналізувати відомості про самооцінювання, які подають ЗВО

• Планувати акредитаційний візит, виходячи з аналізу відомостей про 
самооцінювання

• Ідентифікувати проблемні моменти (конфліктні ситуації), які можуть 
виникнути під час акредитаційного візиту до ЗВО

• Підсумовувати свої судження про освітню програму в звіті з акредитаційної 
експертизи і надавати оцінку відповідно до Критеріїв

• Надавати консультації представникам ЗВО щодо покращення якості їх 
освітньої програми

• Експерт повинен знати: 
• Критерії і методи їх застосування для оцінки ОП

• Правила етичної поведінки експерта під час акредитаційного візиту



Наступні кроки (сертифікація)
• Кожен кандидат в експерти має пройти сертифікацію

• Онлайн навчання + тест / Очне навчання + тест

• Рішення про включення в реєстр експертів приймає Національне агентство (на 
щомісячному засіданні) на підставі рекомендації секретаріату
• Не кожен експерт із реєстру буде залучений зразу до акредитацій – це залежатиме від потреб 

Агентства (враховуються спеціальність, регіон, доступність експерта тощо)

• Після сертифікації експерти отримають договір від Національного агентства. 
• Уважно прочитайте Ваші права й обов’язки, підпишіть і поверніть один паперовий примірник до 

секретаріату

• Залучення експертів до конкретних акредитацій відбуватиметься відповідно до Наказу Голови

• Перед виїздом до ЗВО експерт отримає 40% авансу – це на оплату квитків, проживання тощо. 

• Решта (разом з компенсацією квитків і проживання) оплачуватиметься відповідно до Акту 
виконаних робіт (додатків до Договору) після рішення Національного агентства (отже, не одразу 
після Вашого звіту).


