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Біля входу у 

Стелленбошський 

університет (ПАР) 

висить таке 

оголошення: 

 Знищення будь-якої нації не вимагає атомних бомб 

або використання ракет далекого радіусу дії. 

 Вимагається лише зниження якості освіти та дозвіл 

студентам для обману на іспитах. 

 Пацієнти помирають від рук таких докторів. Будівлі 

руйнуються від рук таких інженерів. Гроші губляться в 

руках таких економістів та бухгалтерів. Справедливість 

втрачається в руках таких юристів та суддів. 

 Крах освіти – це крах нації. 



Міністерська конференція з питань розвитку 
Болонського процесу (19.11.2020, м. Рим, on-line) 

 

• Ми, Міністри, відповідальні за вищу освіту, 
зустрічаючись онлайн у Римі 19 листопада 
2020 р., відзначаємо досягнення 21 року, 
що минув з часу підписання Болонської 
декларації. Ми підтверджуємо наше 
зобов’язання розвивати більш 
інклюзивний, інноваційний, 
взаємопов’язаний та стійкий 
Європейський простір вищої освіти (ЄПВО). 



• Якісна освіта залишатиметься стандартом 
ЄПВО, лежатиме в основі повного 
досягнення особистих і професійних 
можливостей, загального добробуту та 
процвітання. Міцну культуру академічної 
та наукової доброчесності, яка блокує всі 
форми академічного шахрайства, 
перекручення наукової істини, 
підтримуватимуть усі заклади вищої освіти 
й всі органи державної влади. 



2018 р. Паризьке комюніке конференції Європейських 
міністрів, відповідальних за вищу освіту  

 Забезпечення якості є ключовим у розвитку взаємної довіри, а 
також підвищенні мобільності та справедливого визнання 
кваліфікацій і періодів навчання в усьому ЄПВО. 

 Визнаємо прогрес, досягнутий у запровадженні ESG-2015 у 
національні та інституційні практики більшості країн, і ми 
зобов’язуємось усунути перешкоди, що залишаються, щодо їх 
запровадження у національних законодавствах і правилах. 

 Щоб заохотити розвиток більшої кількості спільних програм і 
спільних ступенів/дипломів, ми також будемо уможливлювати 
та сприяти використанню «Європейського підходу до 
забезпечення якості спільних програм» у наших системах 
вищої освіти. 

 Ми вітаємо розвиток Бази даних результатів зовнішнього 
забезпечення якості та сприятимемо йому. 



 
Закон України “Про освіту” 

 

Стаття 41. Система забезпечення якості освіти 

1. Метою розбудови та функціонування системи 
забезпечення якості освіти в Україні є: 

• гарантування якості освіти; 

• формування довіри суспільства до системи та 
закладів освіти, органів управління освітою; 

• постійне та послідовне підвищення якості 
освіти; 

• допомога закладам освіти та іншим суб’єктам 
освітньої діяльності у підвищенні якості освіти. 

 





Закон України “Про вищу освіту” 
Стаття 1.  

23) якість вищої освіти - відповідність 
умов провадження освітньої діяльності та 
результатів навчання вимогам 
законодавства та стандартам вищої 
освіти, професійним та/або міжнародним 
стандартам (за наявності), а також 
потребам заінтересованих сторін і 
суспільства, що забезпечується шляхом 
здійснення процедур внутрішнього та 
зовнішнього забезпечення якості. 



Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої 
освіти 
1. Система забезпечення якості вищої освіти в Україні 
складається із: 
• 1) системи забезпечення закладами вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості); 

• 2) системи зовнішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності закладів вищої освіти та якості 
вищої освіти; 

• 3) системи забезпечення якості діяльності 
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти і незалежних установ оцінювання та 
забезпечення якості вищої освіти. 

 





Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти 

2. Система забезпечення закладами вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає здійснення таких процедур і 
заходів: 

• 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

• 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

• 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 
працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких 
оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в 
будь-який інший спосіб; 

• 4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 
працівників; 

• 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 
числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

• 6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом; 

• 7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 
кваліфікації; 

• 8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 
освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення 
функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

• 9) інших процедур і заходів. 

 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ САМОСТІЙНО РОЗБУДОВУЄ ВЛАСНУ СИСТЕМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
(ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ) 
ЗАКЛАДИ ПОВИННІ ВИРОБИТИ ПОЛІТИКУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ, ЯКА 
Є ПУБЛІЧНОЮ І СКЛАДАЄ ЧАСТИНУ ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
ВНУТРІШНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ ПОВИННІ РОЗРОБЛЯТИ І ВТІЛЮВАТИ ЦЮ 
ПОЛІТИКУ ЧЕРЕЗ ВІДПОВІДНІ СТРУКТУРИ І ПРОЦЕСИ, ЗАЛУЧАЮЧИ ДО ЦЬОГО 
ЗОВНІШНІХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ (ESG-2015) 



Інструменти визначення якості 

Оцінювання внутрішнє та зовнішнє   (систематичне 
з'ясування відповідності поставленим цілям та 
завданням, може також бути «вимірюванням» 
досягнень по відношенню до визначених критеріїв) 

Акредитація (публічне визнання відповідності по 
відношенню до зовнішніх критеріїв) 

Аудит (незалежна зовнішня оцінка відповідності 
системи забезпечення якості оголошеним цілям та 
меті. Аудит не розглядає цілі або результати 
діяльності як такої, але оцінює процеси, які освітня 
установа використовує для управління і поліпшення 
якості освіти та інших видів діяльності) 

Бенчмаркінг (порівняння освітніх установ в цілому 
або їх підрозділів за витратами, процесами та їх 
результатами) 



Європейські Стандарти і рекомендації 
забезпечення якості в ЄПВО 

Європейські Стандарти і рекомендації 
(ESG)мають на меті сприяти «створенню 
загальноприйнятої системи цінностей, 
сподівань та зразкової практики щодо 
якості та її забезпечення різними 
установами та агенціями у всьому 
Європейському просторі вищої освіти».  
 
Вони мають такі складові: 
 Контекст, сфери дії, цілі та принципи. 
 Стандарти і рекомендації щодо 

внутрішнього забезпечення якості. 
 Стандарти і рекомендації щодо 

зовнішнього забезпечення якості. 
 Стандарти і рекомендації щодо 

агентств забезпечення якості. 

 



ESG (2015): цілі і принципи  

ESG мають такі цілі: 
• встановлюють спільні рамки щодо систем 
забезпечення якості для навчання і викладання 
на європейському, національному та 
інституційному рівні;  
• уможливлюють забезпечення та вдо-
сконалення якості вищої освіти у Європейському 
просторі вищої освіти;  
• підтримують взаємну довіру, таким чином 
сприяючи визнанню та мобільності у межах та 
поза національних кордонів;  
• надають інформацію щодо забезпечення 
якості в ЄПВО.  

 



Європейські стандарти та рекомендації 
щодо внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

 Політика щодо забезпечення якості 
 Розроблення і затвердження програм 
 Студентоцентроване навчання, викладання та 

оцінювання 
 Зарахування, досягнення, визнання та атестація 

студентів 
 Викладацький персонал 
 Навчальні ресурси і підтримка студентів 
 Інформаційний менеджмент 
 Публічна інформація 
 Поточний моніторинг і періодичний перегляд програм 
Циклічне зовнішнє забезпечення якості 



НОВА ІДЕОЛОГІЯ В ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ВО  

Від контролю до розвитку і поліпшення 

Від традиційної рамки кількісних до 
складних якісних параметрів  

Від механістичного оцінювання виконання 
окремих показників до комплексної оцінки 
поліпшення і цілісного розвитку освітньої 
програми та закладу вищої освіти  

 





Чому ви здобуваєте вищу освіту? 

1. Щоб мати можливість отримати хорошу роботу в 
майбутньому  

51% 

2. Щоб здобути знання та навички, які стануть в нагоді 
під час роботи 

50% 

3. Задля особистого та інтелектуального розвитку 38% 

4. Щоб отримати диплом про вищу освіту 32% 

5. Тому що на цьому наполягали батьки 8% 

6. Щоб мати можливість переїхати в інше місто 2% 

7. Важко сказати 1% 



Джерела для пошуку інформації про ЗВО та 
їх спеціальності 

1 Сайти ЗВО 56% 

2 Знайомі студенти, які навчаються в цих ЗВО 48% 

3 Дні відкритих дверей, ярмарки освіти 18% 

4 Вчителі у школі 1% 

5 Інше 4% 

6 Важко сказати 2% 





ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти 

і науки України 

11 липня 2019 року № 977 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів 

 вищої освіти 



• 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. 



Додаток 
до Положення про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти 

(пункт 6 розділу I) 
 

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання якості 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. 
 




