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Зміст тренінгу 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.



Участь у тренінгу дозволить 

Вам отримати:

• знання процедури акредитації в системі вищої освіти країн 
Європейського Союзу

• уміння порівнювати  різні типи органів акредитації, 
використовувати  знання критеріїв, методів і механізмів  
акредитації  для  визначення якості освітніх програм та 
рівня діяльності закладу вищої освіти

• неформальне спілкування, уроки співпраці в команді



Алгоритм тренінгу

І. Організаційна частина:  вступний інструктаж, міні-лекція, 

вправа на «розігрівання». 

ІІ. Основна частина: тренінгові вправи, поточний інструктаж.

ІІІ. Заключна частина: заключний інструктаж, рефлексія, 

ритуал прощання.



Основні поняття теми

•акредитація
•види акредитації

•критерії акредитації
•методи і механізми акредитації

•модель акредитації
•процедура акредитації



Поняття акредитації

Акредитація − формальне 
визнання освітньої 

програми або закладу 
вищої освіти 

уповноваженим зовнішнім 
органом на підставі 

встановленої оцінки якості

Акредитація констатує 
факт відповідності 

мінімальним стандартам і 
вимогам на момент 

проведення перевірки



Цілі акредитації

надавати закладам вищої освіти або програмам певного статусу

відображати визнання присвоєних ступенів третіми особами

забезпечувати передачу кредиту іншим акредитованим 
установам

мати підставу для отримання прямого чи непрямого 
фінансування

Цілі акредитації :



Основні положення акредитації

Акредитація є результатом проведення спеціальної зовнішньої процедури 
перевірки та оцінки якості

Оцінка має дати відповідь на питання − чи відповідає програма або заклад 
академічним або професійним стандартам, на які опирається орган акредитації

Процес акредитації завершується прийняттям відповідного формального рішення, 
яке може бути позитивним, умовно позитивним або негативним

Рішення з акредитації базується на встановлених, заздалегідь визначених прозорих 
стандартах або критеріях

Акредитований статус надається на певний проміжок часу.  Негативне рішення 
може бути переглянуте повторною акредитацією



Акредитаційна політика ЄС

 На території Німеччини зареєстровано 8 агенцій – ACQUIN,

AHPGS, AKAST, AQAS, ASIIN, EVALAG, FIBAA, ZEvA.

Частина з них є спеціалізованими, тобто акредитують програми

лише одного профілю, наприклад інженерного або медичного.

Інші – регіональні – можуть провести акредитацію будь-яких

заявлених програм.

Акредитаційні органи є незалежними, саме вони

розроблюють освітні стандарти, критерії і

процедури, якими користуються незалежні експерти



Акредитаційна політика ЄС

Діяльність акредитаційних агенцій в Німеччині регулюється

національними документами:

 рекомендаціями, розробленими групою міністрів в галузі освіти та

культури земель (регіональні органи управління освітою)

 критеріями, встановленими Акредитаційною радою

Акредитаційні процедури, які застосовують німецькі акредитаційні

агенції, в повній мірі співвідносяться з Європейськими стандартами

та гарантіями якості вищої освіти (ESG).



Види акредитації

(Німеччина, Австрія, Швейцарія) 

програмна

кластерна

інституційна

системна



Програмна акредитація

Програмна акредитація представляє собою індивідуальну 
перевірку окремого курсу /освітньої  програми,  яка  
реалізується  закладом вищої освіти, включаючи:

 планування, зміст  програми

 кваліфікацію  викладацького  складу

 оснащення 

 відповідність  умовам  ринку  праці 

 гендерні  питання  тощо.

Основними  напрямками  для  оцінки  програм  є:  цілі  та  
завдання,  концепція, реалізація програми та покращення якості 
її реалізації. 



Кластерна акредитація

Процедуру  акредитації  одночасно 
проходять  більше  двох  освітніх  

програм

Це  акредитація програм  одного  
профілю  та  програм,  які  належать  

до  одного  напряму підготовки



Інституційна  акредитація

Акредитація вважається інституційною, якщо оцінюється заклад вищої освіти 

в цілому. 

Об’єктами експертизи виступають: 

 місія, цілі та  завдання  закладу вищої освіти

 планування  та  ефективність процесів

 керівництво  та  менеджмент 

 освітні  програми 

 викладачі  та ефективність  викладання 

 студенти 

 фінансові,  матеріально-технічні, бібліотечні та інформаційні ресурси.

Якщо заклад вищої освіти пропонує дистанційне або "on-line" навчання, 

фокусом процедур акредитації може стати середовище навчання.



Системна  акредитація  (СА)

 Об’єктом системної акредитації виступає внутрішня система 

гарантії якості закладу вищої освіти в сфері навчання та 

викладання  

 В  ході  акредитації  оцінюється  наявність  в закладі вищої освіти 

процесів,  які  забезпечують,  контролюють  та  підвищують  якість  

програм підготовки фахівців 



Системна  акредитація  (СА)

СА - це  процедура  глибокого,  ретельного  порівняльного  вивчення  освітніх 

програм,  їхньої  реалізації  та  процедур  гарантії  якості  в  галузі  навчання  

та викладання, які використовуються закладом вищої освіти. 

До них відносяться: 

 організація та координування навчального процесу

 служба  підтримки  студентів  (з  технічних  та  професійних  питань)  

 система звітності  та  збір  даних

 відповідальність  керівництва 

 наявність документованої системи у вищому навчальному закладі

 реалізація спільних програм.

Процедура  системної  акредитації передбачає  детальне  вивчення процесів  

викладання  та  навчання  у  закладі  вищої освіти в  цілому, спочатку  за  

документами  самоекспертизи,  а  потім  під  час  роботи  комісії  у ЗВО.



Система акредитації у Великій 

Британії

У Великобританії створена багатоступенева система акредитації 
університетів і їх освітніх програм при головній ролі урядової 
організації Агенції із забезпечення якості (Quality Assurance Agency -
QAA). Ряд британських вишів проводить оцінку освітніх програм 
інших навчальних закладів за узгодженими з QAA критеріями

Відкритий університет (The Open University - OU) в 1992 році створив 
свою структуру - Службу валідації відкритого університету (The Open
University Validation Services - OUVS), яка займається акредитацією 
освітніх установ і валідацією (ратифікацією) освітніх програм, у тому 
числі за межами Великої Британії



The Open University Validation

Services - OUVS

• створення відповідного освітнього середовища

• незалежність в реалізації освітніх програм

• ефективна організація академічної активності

• ефективна система гарантій якості

• наявність інтелектуальної власності

• відкритість для зовнішніх рекомендацій

• фінансова безпека

Вимоги OUVS для акредитації  закладів вищої освіти:



The Open University Validation

Services - OUVS

• діагностичну, що визначає здатність і готовність 
до реалізації освітніх програм, а також виявляє 
можливі проблеми в навчанні (інтерв'ю, тести)

• формуючу, що вивчає елементи зворотного 
зв'язку як частини освітнього процесу (завдання, 
реферати, робочі зошити, семінари)

• підсумкову, що оцінює досягнення або недоліки 
щодо результатів навчального процесу (усні та 
письмові іспити, проекти)

OUVS виробляє такі види оцінок :



The Open University Validation

Services - OUVS

• оцінки повинні бути відкритими, справедливими, 
обґрунтованими і достовірними

• оцінки повинні бути адресними по відношенню до 
результатів процесу навчання

• критерії, за якими проводяться оцінки, повинні бути 
зрозумілими для всіх

• академічні оцінки повинні бути по можливості 
колективними

• результати не є предметом обговорення поза 
організацією, яка піддається оцінці

• результати регулярно піддаються переоцінці

Основними принципами оцінок OUVS є:



The Open University Validation

Services - OUVS

• відповідність ресурсів організації (викладацький 
склад, матеріальна база, інформаційні можливості, 
фінанси) освітніми програмам, що реалізуються

• відповідність процедур внутрішньої системи 
гарантії якості освітнім стандартам

• дотримання прав студентів

Акредитація, що проводиться OUVS, має на меті 

підтвердження наступних позицій:



The Open University Validation

Services - OUVS

• відсутність кількісних показників

• заохочення академічної і дослідницької активності 
викладачів у тих сферах, що  відповідають курсам, які 
викладаються

• вимоги до системи гарантій якості освіти, включаючи 
систематичний моніторинг студентської академічної 
активності і її результатів з боку внутрішніх і зовнішніх 
екзаменаторів, в тому числі виробничих експертів

Основні критерії OUVS мають характерні риси:



Міжнародне співробітництво акредитаційних

агентств 

Європейські агентства є членами міжнародних  мереж  із  
забезпечення  якості 

 Міжнародна мережа  гарантій якості у  вищій освіті  
(INQAAHE) 

 Європейська мережа забезпечення якості у вищій освіті 
(ENQA)

 Об’єднана організація з питань якості (JQI) 

 Європейський консорціум  з  акредитації  у  вищій  школі  
(ЕСА)  



Методи акредитації

Методи збору даних частково збігаються з методами, які використовуються 
при аудиті, оцінюванні та зовнішньому обстеженні

Методи включають:

самооцінювання аналіз документів

аналіз показників ефективності

інспекції огляди

аналіз 
задоволеності 

студентів

пряме 
спостереження



Модель механізму незалежної акредитації 

освітньої програми 

Джерело: Красовська О. Міжнародна акредитація освітніх програм у системі забезпечення якості вищої освіти

http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81-3.png
http://www.edu-trends.info/wp-content/uploads/2016/01/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81-3.png


Процедура акредитації

1

• подання заявки та пакету документів закладом вищої освіти до агентства з
оцінювання якості

2
• заклад вищої освіти здійснює самооцінку за критеріями та показниками,

розробленими незалежним агентством

3

• складений звіт подається до розгляду у незалежне агентство з оцінювання
якості, яке за результатами вивчення наданих до розгляду документів визначає
доцільність візиту експертної комісії до закладу

4

• за результатами візиту акредитаційної комісії експерти складають висновок, в
якому міститься не тільки зауваження та критика, але й практичні рекомендації
щодо подолання виявлених недоліків

5

• за підсумками всіх етапів незалежного оцінювання незалежна агенція приймає
рішення про можливість надання акредитації та сертифіката про відповідність
визначеним стандартам якості вищої освіти навчального закладу-апліканта



Вправа “Робоча нарада експертів”

Мета: порівняльний аналіз особливостей проходження акредитації 

закладів вищої освіти, освітніх програм в країнах ЄС та Україні

Етапи:

 Прояснення запитів і бажаного результату аспірантів з теми

 Пошук ресурсів

 Складання спільного з аспірантами плану дій

 Підведення підсумків

 Визначення перспективи подальшої зустрічі з коучем



Вправа на завершення тренінгу 

"Кінець дня" 

Інструкція: пригадайте все, що відбувалося сьогодні на тренінгу і 

дайте відповіді на такі питання: 

 Що було для мене найбільш важливим? 

 Чого я навчилася  (вся)? 

 Що мені сподобалось? 

 Що залишилося незрозумілим? 

 Який висновок я можу зробити?

 В якому напрямку нам потрібно рухатися далі?



Дякую за увагу!

Зміст тренінгу 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.


