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Категорія слухачів: гаранти освітніх програм, наукові та науково-педагогічні

працівники, а також особи, які задіяні в організації та підготовці до проходження

акредитаційних експертиз освітніх програм ЗВО. Додатковою категорією слухачів

можуть бути особи, які є претендентами або вже затверджені реєстром експертів з

освітніх програм Національного агентства.

Мета навчального модуля. Розроблений навчальний модуль зорієнтований на

надання теоретичних знань та практичної допомоги гарантам та іншим задіяним

особам у належній підготовці до проходження акредитаційних експертиз, зокрема

заповненні відомостей про самооцінювання освітніх програм.

Місце виконання: навчання проводиться за

професійною програмою підвищення кваліфікації

науково-педагогічних працівників вищих навчальних

закладів України «Формування та розвиток

професійно-особистісних компетентностей науково-

педагогічних працівників»

(https://lpnu.ua/nrp/programa-pidvyshchennia-

kvalifikatsii) відділом навчання та розвитку персоналу

Національного університету «Львівська політехніка»

(https://lpnu.ua/nrp).
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Цілі вивчення навчального модуля:

характеристика актуальних засад та порядок проведення акредитації освітніх

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти Національним

агентством як інструменту зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;

дефінітивний аналіз Критеріїв оцінювання якості освітніх програм та методи їх

застосування для оцінки власної освітньої програми;

набуття учасниками практичного досвіду у процесі підготовки Відомостей про

самооцінювання освітньої програми;

загальні відомості про електронний документообіг в електронній інформаційній

системі Національного агентства;

обґрунтування організаційних аспектів підготовки до візиту експертної групи;

удосконалення розвитку професійних soft skills, зокрема: управлінські навички,

комунікативна компетентність, методологічна та методична грамотність, переговори і

переконання, прийняття рішень, мотивування, крос-культурна взаємодія в команді,

вирішення конфліктів, дотримання тайм-менеджменту.

Особливістю навчального модуля є те, що групи учасників формуються з

урахуванням специфіки їхніх освітніх програм відповідно до рівнів вищої освіти.

Навчальний модуль проводиться декілька разів протягом навчального року не пізніше

як за місяць до проходження акредитаційних експертиз освітніх програм.
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ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Тема 1. Принципи та процедури акредитації освітніх програм Національним агентством

Сутність, мета та завдання акредитації освітніх програм. Етапи проведення акредитації. Прийняття та оскарження

рішень про акредитацію. Видача сертифікату в разі позитивного рішення.

Тема 2. Особливості Критеріїв оцінювання якості освітніх програм під час акредитації Національним

агентством (Критерій 1-5)

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.

Тема 3. Особливості Критеріїв оцінювання якості освітніх програм під час акредитації Національним

агентством (Критерій 6-10)

Критерій 6. Людські ресурси. Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси. Критерій 8. Внутрішнє

забезпечення якості освітньої програми. Критерій 9. Прозорість та публічність. Критерій 10. Навчання через

дослідження.

Тема 4. Електронний документообіг: відображення даних в електронній інформаційній системі Національного

агентства

Електронний кабінет гаранта. Створення форми самооцінювання та особливості внесення інформації про освітню

програму. Подання заяви на акредитацію. Погодження програми візиту експертної групи. Статус та рух документів

акредитаційної справи в інформаційній системі Національного агентства.

Тема 5. Організаційні аспекти підготовки до візиту експертної групи

Ознайомлення із примірною програмою візиту експертної групи. Формування переліку документів та інших

матеріалів відповідно до Критеріїв оцінювання якості освітніх програм для ідентифікації необхідних фактів і доказів

щодо відповідності певному критерію. Обґрунтування типових запитань для запланованих зустрічей експертних груп

із різними групами (фокус-групами) стейкголдерів.

Курсова робота: «Форма внутрішнього самооцінювання освітньої програми» (Excel.файл)



Форма внутрішнього самооцінювання 

освітньої програми
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«коротке поле» - не більше

1500 символів з пробілами

«довге поле» - не більше 3000

символів з пробілами
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Якими будуть Ваші рекомендації щодо змістовного наповнення

навчального модуля "Акредитаційна експертиза та особливості

оцінювання якості освітніх програм"?

 Розширити коло питань, не обмежувати модуль лише практичною підготовкою

відомостей про самооцінювання. Варто, наголосити і гарантам, й іншим НПП, що

таке якість ВО, оскільки часто це поняття досі співвимірне з конкретними

кількісними характеристиками. Розробити 4-5 ситуаційних кейсів, які змоделюють

ситуацію акредитаційної експертизи і надасть можливість учасникам модуля

практично зануритися у процес. Розширити і час проходження модуля, і кількісний

склад учасників.

 Змістовне наповнення навчального модуля "Акредитаційна експертиза та особливості

оцінювання якості освітніх програм" була розкрита в повній мірі.

 Продовжувати рекомендації та поради іншим учасникам освітніх програм про таке

навчання.

 Рекомендація радше організаційно-технічного характеру: під час дистанційних занять

використовувати MS Teams, а не Zoom.

 Немає, може з'являться після проходження акредитації.

 Щоразу оновлювати шаблон форми Відомостей про самооцінювання освітніх

програм.

 Інформації цілком достатньо для якісної підготовки до акредитації.

 Наповнення модуля є змістовним та повним, що дає є чітке розуміння поставленого

завдання при заповненні критеріїв.
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1. Популяризацію особливостей забезпечення якості освітніх програм та

освітньої діяльності Університету за цими програмами.

2. Ознайомлення учасників із нормативними документами та актуальними

процесами Університету.

3. Моніторинг якості освітніх програм: виокремлення сильних і слабких сторін

ОП.

4. Внутрішнє рецензування Відомостей про самооцінювання ОП до завантаження

їх в електронну інформаційну систему Національного агентства.

5. Ефективну командну роботу, зокрема:

обмін досвідом між учасниками, набутим під час попередніх акредитацій;

ознайомлення учасників з позитивними практиками інших ОП та

застосування їх на своїх;

широке обговорення та опрацювання тих, чи інших аспектів забезпечення

якості ОП;

комунікація серед академічної спільноти Університету.

4. Залучення представників адміністрації та структурних підрозділів

Університету, а також Національного агентства до проведення занять.

5. Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників

Університету.

Таким чином, навчальний модуль забезпечує:
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ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ:

4. Розшири коло потенційних учасників навчального модуля.

1. Розширити коло актуальних досліджуваних питань (в т.ч. принципи

створення та проєктування ОП та навчального плану до неї, структура

силабусу та його значення у забезпеченні якості ОП, принципи дотримання

академічної доброчесності тощо).

2. Розробити індивідуальні завдання до кожної теми (ситуаційні кейси, тренінги,

тести, симуляції тощо) для практичного виконання учасниками.

3. Розробити навчально-методичний комплекс та викласти його у Віртуальному

навчальному середовищі Львівської політехніки.
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