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Експертиза інновацій для забезпечення

якості вищої освіти у країнах ЄС

Тренінг 8.

для здобувачів наукового ступеню PhD 

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.



Структура ЗЯО в ЄС

Органи зовнішнього забезпечення якості на рівні ЄС/ЄВПО

Європейська асоціація забезпечення якості  (ENQA)

Європейський реєстр агентств із забезпечення якості (EQAR)

Органи зовнішнього забезпечення якості на рівні держав-членів ЄС

Національні агентства із забезпечення якості

Агентства із зовнішнього забезпечення якості

Органи внутрішнього забезпечення якості на рівні ЗВО

Системи забезпечення якості (QAS) 

Системи управління якістю (QMS)



Педагогічна експертиза

• У педагогіці область застосування науково-

педагогічної експертизи досить широка. Вона

пов'язана насамперед із необхідністю компетентно

оцінити підручники та посібники, наукові

дослідження, стандарти освіти, якість освітніх

послуг у ракурсі конкретного закладу. Експертна

оцінка є вихідним положенням для прогнозування

шляхів розвитку системи освіти, прийняття

державних і регіональних програм.
• Сучасна освіта http://osvita.ua/school/method/1339/

http://osvita.ua/school/method/1339/


Експертиза освітньої діяльності в ЄС

акредитація

оцінювання

аудит 



Порівняння підходів до забезпечення 
якості освіти в ЄС

Швейцарія Чеська Республіка Великобританія

Підходи до 

ЗЯО

ЗЯО для 

підзвітності

ЗЯО для підзвітності

і вдосконалення

ЗЯО для

вдосконалення

ЗЯО 

інструменти

Акредитація

ЗВО та 

програм

Акредитація

програм

Аудит ЗВО

Аудит ЗВО

Відповідальн

а особа

Державні 

органи

Проміжні 

агентства

Проміжні агентства Проміжні агентства

Залучення 

зацікавлених 

сторін до 

моніторингу

Вітчизняні та 

зарубіжні 

науковці, 

студенти,

представники 

роботодавців

Вітчизняні та 

зарубіжні науковці, 

студенти,

представники 

роботодавців, 

регіональні органи 

влади

Вітчизняні науковці

Шотландія: вітчизняні 

науковці, студенти



1. Добровільна чи обов`язкова

2. Одноразова чи циклічна

3. Недвозначний результат

4. 4 етапи проходження

Акредитація як механізм ліцензування 

програм або/та установ



Оцінювання

Інструменти 
самооцінки

Рецензування

Відвідування 
сайту



Оцінювання в Польщі

Основний підхід EQA
Рівень академічних 
програм

Академічні одиниці в 
підрозділах 
університету



Аудит

Наявність процесів та процедур для 

забезпечення академічних стандартів 

освіти та якість їх виконання

ефективність 

внутрішніх процесів

виконання 

поставлених цілей

Внутрішня система забезпечення якості 

освіти 

Перевіряє: 



Порівняння основних підходів 
до оцінки якості

Діяльність Підстави Акцент Результат

Акредитація

Має заслуговувати 

на акредитацію

Всеосяжність

(місія, ресурси, 

процеси)

Пройшов/ не 

пройшов

Оцінювання

Має гарні 

результати для 

оцінювання

Результати Рівні

Аудит

Досягнення 

поставлених цілей. 

Ефективність 

начання

Процес навчання Опис, якість



Самооцінка (рівень ЗВО)

Зовнішня оцінка

Огляд та рішення

Продовження (дотримання і повторна акредитація)



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.


