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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТА НОРМИ (ESG)

Стандарти встановлюють узгоджену та прийняту практику забезпечення якості 

вищої освіти в ЄПВО і тому повинні враховуватися та дотримуватися 

зацікавленими особами у всіх видах надання вищої освіти.

Норми пояснюють, чому стандарти мають значення і описують, як вони 

можуть бути реалізовані. Норми забезпечують хорошу практику у 

відповідній сфері для розгляду суб'єктами, які відповідають за забезпечення 

якості.



ESG: цілі та принципи
Цілі ESG:

 Встановлення загальних рамок для систем забезпечення якості освіти та 

викладання на європейському, національному та інституційному рівнях; 

 Забезпечення гарантії та підвищення якості вищої освіти в європейському 

освітньому просторі; 

 Підтримка взаємної довіри, полегшуючи визнання та мобільність в межах 

національних кордонів;

 Надання інформації про забезпечення якості в ЄПВО.



Система зовнішнього забезпечення якості

1.1 Політика забезпечення якості

1.2 Розробка та затвердження програм

1.3 Студентсько-орієнтоване навчання, викладання та оцінка

1.4 Прийом, просування, визнання та сертифікація студентів

1.5 Викладацький склад

1.6 Навчальні ресурси та підтримка студентів

1.7 Управління інформацією

1.8 Публічна інформація

1.9 Поточний моніторинг та періодичний перегляд програм

1.10 Циклічне зовнішнє забезпечення якості



1.3 Оцінювання студентів

Стандарт: 

Оцінювання студентів передбачає послідовне використання оприлюднених критеріїв, правил і

процедур. 

Рекомендації: 

Оцінювання студентів – це один з найважливіших елементів вищої освіти. Результати

оцінювання мають значний вплив на майбутні кар’єри студентів. Тому важливо, щоб

оцінювання завжди проводилося професійно, і при цьому бралися до уваги існуючі знання про 

процеси тестування та екзаменаційні процеси. Оцінювання також дає важливу інформацію

навчальним закладам про ефективність викладання та підтримки студентів.

1.4 Забезпечення якості викладацького складу 

Стандарт: 

Навчальні заклади повинні мати у своєму розпорядженні певні процедури і критерії, які б засвідчували, що викладачі, які

працюють із студентами, мають відповідну кваліфікацію і високий фаховий рівень для здійснення своїх службових

обов’язків. Ті, хто здійснюють зовнішню перевірку навчального закладу, мають про них знати і оцінити їх у кінцевому

звіті про перевірку.

Рекомендації: Викладачі являють собою найважливіший навчальний ресурс, доступний для більшості студентів.

Важливо, щоб викладачі прекрасно знали і розуміли свій предмет; мали необхідні вміння і досвід для того, щоб ефективно

передавати студентам свої знання і розуміння предмету в різних ситуаціях навчання; а також щоб вони мали доступ до

інформації про те, як інші оцінюють їхню роботу. ЗВО повинні використовувати такі процедури відбору та призначення на

посаду, які дозволяють пересвідчитись у тому, що новий викладач обов’язково має щонайменше базовий рівень

компетентності.



Система внутрішнього забезпечення якості

2.1 Розгляд внутрішнього забезпечення якості

2.2 Розробка методологій, що відповідають меті

2.3 Процеси впровадження

2.4 Експерти з експертної оцінки

2.5 Критерії результатів

2.6 Звітність

2.7 Скарги та апеляції



2.2 Розробка процесів зовнішнього забезпечення якості

Стандарт: 

Цілі та завдання процесів забезпечення якості визначаються всіма відповідальними

сторонами (включаючи вищі навчальні заклади) ще до того, як будуть розроблені самі

процеси; цілі і завдання мають бути опубліковані разом з процедурами, які будуть

застосовуватись. Рекомендації: 

Для гарантії ясності цілей і прозорості процедур методи зовнішнього забезпечення якості

повинні розроблятися із залученням основних дійових осіб, включаючи вищі навчальні

заклади. Остаточно погоджені процедури повинні публікуватися і мають містити чіткі заяви 

про цілі і завдання тих процесів, які будуть використовуватись, а також їхній опис.

2.7 Періодичність перевірки

Стандарт: 

Зовнішнє забезпечення якості навчальних закладів та/або навчальних програм повинно

здійснюватися на циклічній основі. Тривалість циклу і процедур перевірки повинні бути чітко

визначені й опубліковані заздалегідь.

Рекомендації: Забезпечення якості – це не статичний, а динамічний процес. Він повинен бути

неперервним. Він не закінчу ється після першої перевірки, або після здійснення подальшої

формальної процедури, яка включає корегуючі і запобіжні дії. Цей процес має періодично

поновлюватись. Наступні зовнішні перевірки повинні брати до уваги зміни, які відбулись від часу

попередньої перевірки. Агенція із зовнішнього забезпечення якості має чітко описати процес

перевірки, а її вимоги до навчального закладу не повинні перевищувати ті, що є необхідними для

досягнення закладом своїх цілей.
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