
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ

ПРОГРАМИ



ЗВО подає Національному
агентству такі матеріали для

акредитації
(за кожною освітньою програмою ):
1) заяву про проведення акредитації

освітньої програми; 
2) затверджені в установленому порядку

освітню програму та навчальний план за
цією програмою; 

3) звіт про самооцінювання освітньої
програми відповідно до Критеріїв та
документи, що підтверджують наведені у
ньому відомості; 

4) рецензії та відгуки роботодавців (за
наявності) 



1. Вивчення експертною групою звіту про самооцінювання, 
доданих до нього матеріалів, а також усіх інших матеріалів

та інформації, що стосується освітньої програми
та діяльності ЗВО за цією програмою

2. Виїзд експертної групи до ЗВО з метою уточнення
фактів, вказаних у звіті про самооцінювання, опитування
представників заінтересованих сторін (стейкґолдерів) про
освітню програму та діяльність ЗВО за цією програмою, 
формування рекомендацій щодо вдосконалення якості

освітньої діяльності за цією програмою

3. Складання звіту про результати
акредитаційної експертизи

Акредитаційна експертиза передбачаєАкредитаційна експертиза передбачає



1. Проектування та цілі ОПП

2. Структура та зміст ОПП

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОПП

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів
вищої освіти та академічна доброчесність

3. Доступ до ОПП та визнання результатів навчання

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

6. Людські ресурси

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

9. Прозорість та публічність



1. ОПП повинна мати чітко сформульовані цілі, 
які відповідають місії та стратегії ЗВО

3 Цілі освітньої програми та програмні результати навчання
визначаються з урахуванням тенденцій розвитку

спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального
контексту, а також досвіду аналогічних вітчизняних

та іноземних освітніх програм

Акредитаційна експертиза передбачаєКритерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

2. Цілі освітньої програми та програмні результати
навчання визначаються з урахуванням позицій та потреб

заінтересованих сторін (стейкґолдерів) 

4. Освітня програма дозволяє досягти результатів навчання, 
визначених стандартом вищої освіти або Національної рамки

кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня



Місія та стратегія ЗВО

позиції та потреби
заінтересованих

сторін (стейкґолдерів)

ЧІТКО СФОРМУЛЬОВАНІ ЦІЛІ ОПП

мають відповідати

ЦІЛІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ

- тенденції розвитку
спеціальності та ринку праці; 
- галузевий і регіональний контекст;  
- досвід аналогічних вітчизняних
та іноземних освітніх програм

досягти результатів
навчання, визначених
стандартом вищої освіти
або Національної рамки
кваліфікацій
для відповідного
кваліфікаційного рівня

давати змогу
повинні враховувати



1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню
заявлених в ОПП цілей та програмних результатів навчання, 

відповідають вимогам студентоцентрованого підходу
та принципам академічної свободи

Критерій 4. Навчання і викладання за ОПП

3. ЗВО забезпечує поєднання навчання і досліджень
під час реалізації ОПП відповідно до рівня вищої освіти, 

спеціальності та цілей ОПП

2. Усім учасникам освітнього процесу своєчасно
надається доступна і зрозуміла інформація щодо

цілей, змісту та програмних результатів навчання, порядку
та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів

(у формі силабуса або в інший подібний спосіб)

4. НПП оновлюють зміст освіти на основі наукових досягнень
і сучасних практик у відповідній галузі

5. Навчання, викладання та наукові дослідження
пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ЗВО



1. Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання
на ОП сприяють досягненню програмних результатів навчання? 

Наведіть посилання на відповідні документи

4. Навчання і викладання за ОПП

3. Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів
навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи

2. Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання
відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? 

Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань? 

4. Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу
надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів

навчання, порядку і критеріїв оцінювання у межах освітніх компонентів

6. Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином
викладачі оновлюють зміст навчальних дисциплін на основі наукових

досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

5. Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання
і досліджень під час реалізації ОПП

7. Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження
у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО


