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ПІДГОТОВКА ДО АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

НАЗЯВОКОЛЕДЖ

Повідомлення про намір 

акредитувати освітню 

програму

Національне агенство

Розклад акредитації

Необхідні документи:

1. Затверджена освітня програма та 

навчальний план за цією програмою

2. Заповнена форма самооцінювання

освітньої програми відповідно до 

критеріїв та документи, що 

підтверджують наведені у ній 

відомості

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ САМОСТІЙНО В 

ЕЛЕКТРОННОМУ КАБІНЕТІ

3. Рецензії та відгуки роботодавців

1. Засідання НАЗЯВО щодо прийняття 

рішення про акредитацію

2. Секретаріат:

─ супроводжує процес акредитації

─ надає доступ до електронної 

платформи

─ супроводжує фінансову 

документацію

─ веде акредитаційну справу

─ супроводжує роботу експертів



ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ 

ДОКУМЕНТІВ КОЛЕДЖУ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

1.Статут коледжу

2. Концепція розвитку коледжу

3. Положення:

─ Про організацію освітнього процесу

─ Про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у коледжі

─ Про порядок розроблення, затвердження, моніторингу освітніх 

програм

─ Про гарантів освітніх програм

─ Про оцінювання здобувачів вищої освіти

─ Про академічну мобільність

─ Про порядок забезпечення академічної доброчесності 

викладачами коледжу та здобувачами освіти

─ Про розгляд студентських звернень та скарг

─ Про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених 

осіб (у т.ч. форми анкет)



ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНИХ 

ДОКУМЕНТІВ КОЛЕДЖУ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

─ Про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності коледжу

─ Про оцінювання педагогічних працівників

─ Про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

─ Про електронні освітні ресурси

─ Про вимоги до матеріально-технічного забезпечення освітніх 

програм

─ Про видання навчальної та навчально-методичної літератури

─ Про функціонування ІТ-структури

─ Про порядок переведення, відрахування та поновлення 

здобувачів вищої освіти

─ Про організацію самостійної роботи студентів

─ Про оцінювання педагогічних працівників

─ Про процедуру вільного вибору студентами навчальних 

дисциплін

─ Про стейкхолдерів

─ Про надання публічної інформації



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

КРИТЕРІЙ 1. Проектування та цілі освітньої програми

КРИТЕРІЙ 2. Структура та зміст освітньої програми

КРИТЕРІЙ 3. Доступ до освітньої програми та визнання 

результатів навчання

КРИТЕРІЙ 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

КРИТЕРІЙ 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої 

освіти та академічна доброчесність

КРИТЕРІЙ 6. Людські ресурси

КРИТЕРІЙ 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

КРИТЕРІЙ 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

КРИТЕРІЙ 9. Прозорість та публічність



ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ/САМООЦІНКИ СИСТЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОЛЕДЖІ, А ТАКОЖ ЇЇ 

СКЛАДОВИХ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ НАСТУПНА УНІФІКОВАНА 

ШКАЛА

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 «Е» – освітня програма та/або освітня діяльність за цією програмою загалом НЕ

ВІДПОВІДАЄ визначеному критерію, однак виявлені недоліки можна усунути протягом

одного року

Рівень «В» – освітня програма та освітня діяльність за цією програмою ЗАГАЛОМ

ВІДПОВІДАЮТЬ визначеному критерію з недоліками, що не є суттєвими

Рівень «А» – освітня програма та освітня діяльність за цією програмою ПОВНІСТЮ

ВІДПОВІДАЮТЬ визначеному критерію, у тому числі мають інноваційний/взірцевий

характер



Дякую за увагу!


