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СЕМІНАР 2.
 

Реалізація стандартів щодо забезпечення 
якості вищої освіти: український і 

європейський досвід

Зміст семінару відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 
(ЕАСЕА) та Європейська Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за використання інформації, що міститься в 
ньому.



                                                             План

1. Вітчизняні та європейські стандарти і рекомендації щодо забезпечення 
якості освіти: порівняльний аспект (на прикладі Стандартів і рекомендацій із 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти / The Standards 
and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area 
(ESG)).

2. Агенції із забезпечення якості освіти: європейський досвід.

3. Європейське студентське об’єднання / European Students' Union (ESU).

4. Європейський реєстр із забезпечення якості освіти / European Quality 
Assurance Register (EQAR).

5. Європейська базова рамка забезпечення якості освіти / European Quality 
Assurance Reference Framework (EQARF).

 









СТАНДАРТИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

описують узгоджені і 
загальноприйняті процедури 

забезпечення якості вищої освіти в 
ЄПВО та повинні враховуватися і 

дотримуватися відповідними 
особами та установами, 

залученими до надання будь-яких 
типів послуг у сфері вищої освіти

пояснюють важливість тих чи 
інших стандартів і окреслюють 

можливі шляхи їх впровадження. 
Вони описують зразкові практики 

у відповідних сферах, 
пропонуючи їх на розгляд сторін, 
залучених у процеси забезпечення 
якості. Впровадження цих практик 

залежатиме від контексту.



Частина 1: Стандарти і рекомендації щодо 
внутрішнього забезпечення якості 



Частина 2: Стандарти і рекомендації щодо 
зовнішнього забезпечення якості



Частина 3: Стандарти і рекомендації 
щодо агенцій із забезпечення якості 



Агенції із забезпечення якості освіти: європейський досвід
Назва Агенції Країна

Агентство із забезпечення якості і акредитації (Agency For Quality Assurance and 
Accreditation) 

Австрія

Агентство із забезпечення якості вищої освіти (Agency for Quality Assurance in Higher 
Education) 
Відділ забезпечення якості Фламандської ради університетів та університетських коледжів 
(Flemish Council of Universities and University Colleges - Quality Assurance Unit) 

Бельгія

Агентство із національної оцінки та акредитації (National Evaluation and Accreditation 
Agency)

Болгарія

Агентство з науки і вищої освіти (Agency for Science and Higher Education) Хорватія

Данський інститут з акредитації (The Danish Accreditation Institution) Данія 

Естонське агентство якості вищої та професійної освіти (Estonian Quality Agency for Higher 
and Vocational Education)

 Естонія 

Рада з оцінки освіти в Фінляндії (Finnish Education Evaluation Council) Фінляндія 

Вища рада з оцінки наукових досліджень і вищої освіти (High Council for the Evaluation of 
Research and Higher Education)
Інженерна комісія (Commission des Titres d'Ingénieur)

Франція

Агентство із забезпечення якості і акредитації (Hellenic Quality Assurance and Accreditation 
Agency)

Греція 



Агенції із забезпечення якості освіти: європейський досвід
Назва Агенції Країна

• Інститут забезпечення якості, акредитації, сертифікації (Accreditation, Certification and 
Quality Assurance Institute)
• Акредитаційне агентство з вивчення програм в галузі охорони здоров’я та соціальних 
наук (Accreditation Agency for Study Programmes in Health and Social Sciences)
• Агентство із забезпечення якості за допомогою акредитації навчальних програм (Agency 
for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes)
• Агентство федеральної землі Баден-Вюртемберг з оцінювання (Evaluation Agency of 
Baden-Württemberg)
• Фонд міжнародного ділового адміністрування акредитації (Foundation for International 
Business Administration Accreditation)
• Німецька рада з акредитації (German Accreditation Council)
• Центральне агентство з оцінки та акредитації (Central Agency for Evaluation and 
Accreditation)

Німеччина 

• Андалузьке агентство знань, Департамент оцінки та акредитації (Andalusian Agency of 
Knowledge, Department of Evaluation and Accreditation)
• Арагонське агентство з оцінки якості та акредитації (Aragon Agency for Quality 
Assessment and Accreditation)
• Агентство по забезпеченню якості для університетської системи у Кастилія-Леоні (Quality 
Assurance Agency for the University System in Castilla y León)
• Агентство по забезпеченню якості в університетській системі Галіції (Agency for Quality 
Assurance in the Galician University System)
• Національне агентство з оцінки якості та акредитації Іспанії (National Agency for Quality 
Assessment and Accreditation of Spain)
• Агентство із забезпечення якості Каталонського університету (Catalan University Quality 
Assurance Agency)
•Мадридський фонд знань (Madrimasd Knowledge Foundation)
•Агентство з якості університетської системи Баску (Agency for the Quality of the Basque 
University System) 

Іспанія



Агенції із забезпечення якості освіти: європейський досвід
Назва Агенції Країна

Агентство з оцінки та сприяння забезпеченню якості на Церковних факультетах (Agency for 
the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Faculties)

Італія

Угорський комітет з акредитації (Hungarian Accreditation Committee, Budapest) Угорщина

Агенство «Якість і кваліфікація Ірландії» (Quality and Qualifications Ireland) Ірландія

Центр оцінки якості вищої освіти (Centre for Quality Assessment in Higher Education) Литва

Акредитаційна організація Нідерландів і Фландрії (Accreditation Organisation of the 
Netherlands and Flanders)
Агентство «Забезпечення якості Нідерландських університетів» (Quality Assurance 
Netherlands Universities)

Нідерланди

Польський акредитаційний комітет (Polish Accreditation Committee)  Польща 

Агентство з оцінки та акредитації вищої освіти (Agency for Evaluation and Accreditation of 
Higher Education)

Португалія

Агентство із забезпечення якості у вищій освіті (Agency for Quality Assurance in Higher 
Education)

Румунія

Словенське агентство із забезпечення якості вищої освіти (Slovenian Quality Assurance 
Agency for Higher Education)

Словенія

Британська рада з акредитації (British Accreditation Council).
Агентство із забезпечення якості вищої освіти (Quality Assurance Agency for Higher 
Education)

Велика Британія



https://www.esu-online.org

 ESU працює для консолідації зусиль та ресурсів, підготовки та інформування представників 
національних об'єднань щодо політики в галузі вищої освіти на європейському рівні.

 ESU працює для підтримки своїх членів шляхом проведення семінарів, навчання, кампаній і 
конференцій, що мають відношення до студентів, проведення загальноєвропейських досліджень, 
партнерських проектів та кампаній, надання інформаційних послуг і виробництва різних видань для 
студентів, політиків і фахівців вищої освіти.

Роль ESU як єдиної загальноєвропейської студентської платформи постійно зростає

об'єднує 47 національних союзів студентів з 39 країн. Національні союзи студентів відкриті для всіх 
студентів в їх країнах, незалежно від політичних переконань, релігії, етнічної чи культурної приналежності, 

сексуальної орієнтації чи соціального становища. Члени ESU також керовані студентами, автономні, 
репрезентативні і діють відповідно до демократичних принципів.

представляти і просувати освітні, соціальні, економічні та культурні інтереси 
студентів на європейському рівні по відношенню до всіх відповідних органів 
і зокрема Європейського Союзу, Групи супроводу Болонського процесу, Ради 
Європи та ЮНЕСКО. Через своїх членів, ESU представляє інтереси понад 

11 мільйонів студентів в Європі.

Мета 
ESU



Мета

зібрання інформації про всі державні, приватні та 
тематичні агенції із забезпечення якості освіти, що 

працюють чи планують працювати у Європі.

 Процедури визнання буде значно спрощено, якщо диплом чи сертифікат, отримані в 
іншій європейській країні, будуть засвідчені національними агенціями, які 
перебуватимуть у Європейському реєстрі забезпечення якості освіти. 

 Створення Європейського реєстру надало європейським університетам можливість 
обирати між різними агенціями забезпечення якості, зокрема тими, що перебувають в 
іншій країні ЄС. 

полегшення визнання у тій чи іншій державі ЄС 
дипломів, кваліфікацій та наукових ступенів, що 

були отримані в іншій країні ЄС.

полегшення визнання у тій чи іншій державі ЄС 
дипломів, кваліфікацій та наукових ступенів, що 

були отримані в іншій країні ЄС.

ЗавданняЗавдання

https://www.eqar.eu



Європейська базова рамка розроблена для сприяння покращенню професійної освіти і навчання в ЄС, надаючи 
органам влади спільні інструменти для управління якістю. 

Для ілюстрації характеру забезпечення якості вона використовує поняття «циклу якості», що містить 4 окремі 
етапи процесу забезпечення якості: планування (постановка чітких і реальних цілей), впровадження (визначення 

необхідної структури для досягнення цілей), оцінювання (розробка механізмів збору та оцінки інформації на 
предмет досягнення цілей) та перегляд (оцінка результатів та внесення необхідних поправок чи змін). 

Коментар: етапи умовно «вклинюються» один в один, тобто результати одного визначають дії 
іншого. Водночас, вони також є відокремленими етапами в часових рамках і це визначає особливості 
збору даних 

http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-quality-assurance-reference-framework.aspx



Дякую за увагу!Дякую за увагу!

Зміст семінару відображає виключно думку авторів, Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 
(ЕАСЕА) та Європейська Комісія в сфері (вищої) освіти не несуть відповідальності за використання інформації, що міститься в 
ньому.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16

