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Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти



NAQA – партнер проєкту Erasmus+ EDUQAS

• Активна участь із березня 2019 (інституційно та індивідуально через 
членів НА, членів ГЕР, експертів)
• Документи (Положення про акредитацію ОП, Відомості 

самооцінювання, Методичні рекомендації, тощо)
• Оцінювання ОП партнерських ЗВО в Україні та Казахстані
• Консультації, вебінари, зустрічі з представниками іноземних партнерів 

із Швеції, Франції, Латвії
• Двосторонні меморандуми про співробітництво з Агентствами Латвії, 

Франції, Казахстану (обмін експертами, консультативна підтримка, 
вебінари, тощо), а також роботодавцями
• Формування Консультативної ради



EDUQAS page at NAQA web-site – en.naqa.gov.ua – Internationalization – Projects – EDUQAS
https://en.naqa.gov.ua/?p=263

https://en.naqa.gov.ua/?p=263


Стандарт ESG 3.1: Діяльність, політика і 
процеси щодо забезпечення якості
• Агентства повинні проводити діяльність щодо забезпечен-

ня якості як визначено у Частині 2 ESG на регулярній 
основі. 

• Вони повинні мати чіткі і зрозумілі цілі, що складають час-
тину їхньої публічно доступної місії. Це повинно визначати 
щоденну роботу агентства. 

• Агентства повинні забезпечувати залучення стейкголдерів
до свого управління і діяльності



Стандарт ESG 3.1: Діяльність, політика і процеси щодо забезпечення якості

Самооцінювання
• Участь роботодавців у діяльності з оцінювання якості вищої освіти
• Формалізація політики пост-акредитаційного моніторингу  для 

зовнішнього забезпечення якості програмного рівня
• Порядок формування Апеляційного комітету

Коментарі стейкголдерів
• Завдання та роль студентів у складі експертної груп
• Питання ейджизму
• Ротація членів ГЕР (залучати людей з досвідом акредитацій)
• Оскарження результатів роботи ЕГ



Стандарт ESG 3.2: Офіційний 
статус
•Агентства повинні мати офіційний 

юридичний статус та бути офіційно 
визнаними компетентними органами 
влади як агентства забезпечення якості



Стандарт ESG 3.2: Офіційний статус

Самооцінювання
• колізія між освітянським законодавством та законодавством у 

сфері державної служби щодо статусу НА, його членів, 
працівників

Коментарі стейкголдерів
• Врегулювати законодавче поле, зокрема що стосується статусу 

Агентства та процедур  скасування рішення спеціалізованої  
вченої ради про присудження наукового ступеня



Стандарт ESG 3.3: Незалежність
• Агентства повинні бути незалежними та діяти автономно. Вони 

повинні повністю відповідати за свою роботу та її результати без 
впливу третіх сторін.

• Автономним закладам у якості партнерів потрібні незалежні 
агентства.

• Організаційна та операційна незалежність від третіх сторін, таких як 
ЗВО, уряди та інші організації стейкхолдерів;

• Незалежність офіційних висновків: хоча у процесах забезпечення 
якості беруть участь експерти з відповідних груп стейкхолдерів, 
зокрема, студенти, за остаточні результати залишається 
відповідальним агентство.



Стандарт ESG 3.3: Незалежність

Самооцінювання
• позиція щодо неможливості перевести членів НА й співробітників 

секретаріату в статус державних службовців
• пошук шляхів залучення міжнародних експертів до процесу 

акредитації

Коментарі стейкголдерів
• Законодавчо закріпити повну незалежність НА
• Необхідність залучення міжнародних експертів до акредитаційних 

процесів



Стандарт ESG 3.4: Тематичний 
аналіз
•Агентства повинні регулярно 

публікувати звіти, що описують і 
аналізують загальні висновки їх 
діяльності щодо зовнішнього 
забезпечення якості



Стандарт ESG 3.4: Тематичний аналіз

Самооцінювання
• важливою задачею для НА є переконати українське освітянське 

середовище у тому, що нова інституція здатна запровадити 
принципово інші практики акредитації, а нові підходи до зовнішнього 
забезпечення якості дасть імпульс для інноваційного розвитку вищої 
освіти

Коментарі стейкголдерів
• Публікувати аналіз проблем ЗВО, що одержали відмову в акредитації
• Публікувати кращі практики та часті помилки



Стандарт ESG 3.5: 
Ресурси
•Агентства повинні мати 

адекватні та належні ресурси, 
як людські, так і фінансові, 
для виконання своєї роботи.



Стандарт ESG 3.5: Ресурси

Самооцінювання
• Недостатність людських ресурсів у зв’язку із зростаючим навантаженням
• Фінансові проблеми (наприклад, відсутній механізм компенсації ЗВО ви-

датків на акредитацію ОП)
• Комунікаційні ризики (бот сторінки, штучно створені групи, які 

розміщують неправдиву інформацію та маніпулюють фактами)

Коментарі стейкголдерів
• Необхідність врегулювання фінансових відносин і питань виплат гонорарів 

експертам і членами ГЕР



Стандарт ESG 3.6: Внутрішнє 
забезпечення якості і 
професійна поведінка
• Агентства повинні запровадити 

процеси для внутрішнього 
забезпечення якості стосовно 
визначення, забезпечення та 
поглиблення якості та доброчесності 
своєї діяльності



Стандарт ESG 3.6: Внутрішнє забезпечення 
якості і професійна поведінка

Самооцінювання
• політика внутрішнього забезпечення якості вимагає 

систематизації та формалізації у вигляді відповідного 
єдиного документу

Коментарі стейкголдерів
• Запровадити та формалізувати відповідні процедури 

внутрішнього забезпечення якості



Стандарт ESG 3.7: Циклічна 
зовнішня перевірка агентств
•Агентства повинні проходити 

зовнішню перевірку принаймні 
раз на п’ять років, щоб 
продемонструвати відповідність 
до ESG



Стандарт ESG 3.7: Циклічна зовнішня 
перевірка агентств

Самооцінювання
• поки не було можливості пройти повне зовнішнє 

оцінювання, але НА робить кроки для його 
забезпечення

Коментарі стейкголдерів
• немає



ДЯКУЮ!

ПИТАННЯ?


