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Заклади вищої 
освіти всіх 

форм власності

Рівні та ступені 
(кваліфікації) вищої 

освіти

Галузі знань і 
спеціальності

Освітні та наукові 
програми

Органи, що здійснюють 
управління у сфері вищої 

освіти

Стандарти освітньої 
діяльності та стандарти 

вищої освіти

Учасники освітнього процесу
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Кабінетом Міністрів України

Управління у сфері вищої освіти у межах своїх повноважень здійснюється:

центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти

галузевими державними органами, до сфери управління яких належать заклади
вищої освіти

Національною академією наук України та національними галузевими академіями
наук

органами громадського самоврядування у сфері вищої освіти і науки

Засновниками закладів вищої освіти

органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади
вищої освіти
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Відповідно до ЗУ «По вищу освіту»
від 01.07.2014 № 1556-VII, ст.16

Система забезпечення якості 
вищої освіти в Україні 

Система забезпечення 
ЗВО якості освітньої 
діяльності та якості 

вищої освіти (система 
внутрішнього 

забезпечення якості)

Система зовнішнього 
забезпечення якості 
освітньої діяльності 
ЗВО та якості вищої 

освіти

Система забезпечення 
якості діяльності 

Національного 
агентства із 

забезпечення якості 
вищої освіти і 

незалежних установ 
оцінювання та 

забезпечення якості 
вищої освіти



Система зовнішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності закладів вищої освіти   та якості вищої освіти

забезпечення ефективності процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 
закладів вищої освіти   та якості вищої освіти

проведення періодичних перевірок діяльності систем 
забезпечення якості та механізмів роботи з отриманими 
рекомендаціями

налагодження доступного і зрозумілого звітування

забезпечення наявності оприлюднених критеріїв прийняття 
рішень відповідно до стандартів та рекомендацій 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

забезпечення наявності системи проведення процедур 
зовнішнього забезпечення якості

інші процедури і заходи



Система забезпечення якості діяльності Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних 

установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти 

забезпечення наявності та ефективності процесів і процедур 
зовнішнього забезпечення якості вищої освіти

забезпечення наявності достатніх і збалансованих ресурсів 
для здійснення процесів зовнішнього забезпечення якості вищої 
освіти

забезпечення незалежності у діяльності Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних 
установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

підзвітність

інші процедури і заходи



Система забезпечення Хортицькою національною академією
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості)

визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти

здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм

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

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-
педагогічних працівників

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

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 
процесом

забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 
кваліфікації

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

інші процедури і заходи



Перспективи подальшого розвитку ОП

Критерії оцінювання 
освітньої програми

(Наказ МОН 11.07.2019 
№977)

Структура та 
зміст освітньої 

програми

Доступ до освітньої 
програми та 

визнання 
результатів 
навчання

Внутрішнє 
забезпечення 

якості освітньої 
програми

Освітнє 
середовище та 

матеріальні 
ресурси

Людські 
ресурси

Навчання 
через 

дослідження

Прозорість і 
публічність

Контрольні заходи, 
оцінювання 

здобувачів вищої 
освіти та академічна 

доброчесність

Навчання і 
викладання 
за освітньою 
програмою

Проектування 
та цілі 

освітньої 
програми



Критерій 8. Внутрішнє  забезпечення якості освітньої програми

Заклад вищої освіти послідовно дотримується визначених ним процедур розроблення, 
затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітньої програми.

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.

Роботодавці безпосередньо та/або через свої об’єднання залучені до процесу 
періодичного перегляду освітньої програми та інших процедур забезпечення її якості 
як партнери.

Існує практика збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар’єрного шляху 
випускників освітньої програми.

Система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування 
на виявлені недоліки в освітній програмі та/або освітній діяльності з реалізації 
освітньої програми.

Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема зауваження та 
пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій) беруться до уваги під час 
перегляду освітньої програми.

В академічній спільноті закладу вищої освіти  сформована культура якості, що 
сприяє постійному розвитку освітньої програми та освітньої діяльності за цією 
програмою.
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Керівництво 
Хортицької  

національної академії: 
ректор, проректори

Здобувач 
вищої освіти

Адміністративний персонал:

* декан, 
* завідувач кафедри, 
* завідувач навчального відділу,
* завідувач практики

Допоміжні (сервісні) структурні 
підрозділи: 

* бібліотека, 
* бухгалтерська служба, 
* відділ кадрів, 
* відділ міжнародних зв’язків та 
наукової роботи, 
* юридичний відділ, 
* соціально-психологічна служба, 
* гуртожиток, 
* редакційно-видавничий відділ, 
* медичний центр, 
* центр ранньої соціальної
реабілітації

Забезпечуючий персонал: 

* група забезпечення якості освіти,
* навчальний відділ, 
* науково-методичний відділ, 
* група сприяння академічній

доброчесності, 
* інформаційно-методичний супровід, 
* лабораторії

Академічний персонал: 

* науково-педагогічні 
працівники, що 
безпосередньо відповідають 
за зміст освітньої програми, 
а також викладають на 
освітній програмі

Гарант 
освітньої програми

Структура 
внутрішнього 
забезпечення 
якості вищої 

освіти
Хортицької 

національної 
академії

Радчі та колегіальні органи:

* Наглядова рада; 
* Вчена рада; 
* студентське самоврядування; 
* навчально-методична рада; 
* науково-методична рада; 
* наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених; 
* стипендіальна комісія; 
* комісії з академічної доброчесності; 
* комісія з етики та управління конфліктами;
* приймальна комісія



ГРУПА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 
ХОРТИЦЬКОЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ

РЕКТОР,
проректори

Національне 
агентство із 

забезпечення 
якості вищої 

освіти 

Міністерство 
освіти і науки 

України

Запорізька 
обласна рада, 
Департамент 
освіти і науки 
Запорізької

обласної
державної

адміністрації

Громади

Стейкхолдери
(роботодавці, 

всі  
зацікавлені 

сторони)
Абітурієнти

Навчальний та 
науково-

методичний 
відділи

Факультет та 
кафедри 
академії

Адміністративний 
персонал

Допоміжні
(сервісні) 
структурні
підрозділи

ЗДОБУВАЧІ 
вищої освіти

Вчена рада 
Хортицької

національної 
академії



Розроблення та 
затвердження ОП 
(з урахуванням 

позицій та потреб 
зацікавлених осіб):

•гарант ОП;
•проєктна група
спеціальності;

•провідні фахівці
спеціальності тощо;

•Вчена рада

Розроблення та 
затвердження ОП 
(з урахуванням 

позицій та потреб 
зацікавлених осіб):

•гарант ОП;
•проєктна група
спеціальності;

•провідні фахівці
спеціальності тощо;

•Вчена рада

Моніторинг ОП:
•ректор;
•адміністрація закладу;
•група забезпечення якості 
вищої освіти

Моніторинг ОП:
•ректор;
•адміністрація закладу;
•група забезпечення якості 
вищої освіти

Перегляд ОП
( із врахуванням 

зауважень та пропозицій, 
сформульованих під час 

попередньої акредитації):
•гарант ОП;
•Вчена рада;
•НМР, НвМР;
•здобувачі вищої освіти;
•роботодавці;
•група забезпечення якості 
вищої освіти

Перегляд ОП
( із врахуванням 

зауважень та пропозицій, 
сформульованих під час 

попередньої акредитації):
•гарант ОП;
•Вчена рада;
•НМР, НвМР;
•здобувачі вищої освіти;
•роботодавці;
•група забезпечення якості 
вищої освіти

Пропозиції щодо 
удосконалення ОП:

•гарант ОП;
•академічна спільнота;
•здобувачі вищої освіти;
•стейкхолдери
(роботодавці, всі 
зацікавлені особи);

•випускники

Пропозиції щодо 
удосконалення ОП:

•гарант ОП;
•академічна спільнота;
•здобувачі вищої освіти;
•стейкхолдери
(роботодавці, всі 
зацікавлені особи);

•випускники

Умови реалізації ОП:
•кадрове забезпечення;
•фінансові та матеріально-технічні ресурси;
•залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців;

•відкритість, прозорість, доступність (правила прийому, достовірна 
інформація про цілі, очікувані результати навчання та компоненти 
ОП, проєкт ОП);

•підтримка (освітня, організаційна, інформаційна, консультативна, 
соціальна);

•студентоцентрований підхід;
•контрольні заходи, оцінювання;
•форми атестації

Умови реалізації ОП:
•кадрове забезпечення;
•фінансові та матеріально-технічні ресурси;
•залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 
роботодавців;

•відкритість, прозорість, доступність (правила прийому, достовірна 
інформація про цілі, очікувані результати навчання та компоненти 
ОП, проєкт ОП);

•підтримка (освітня, організаційна, інформаційна, консультативна, 
соціальна);

•студентоцентрований підхід;
•контрольні заходи, оцінювання;
•форми атестації

Вчасне реагування 
на виявлені недоліки 

в ОП:
•оприлюднення 
результатів внутрішнього 
оцінювання ОП;

•розробка рекомендацій 
щодо покращення ОП;

•реалізація отриманих 
рекомендацій;

•контроль за виконанням

Вчасне реагування 
на виявлені недоліки 

в ОП:
•оприлюднення 
результатів внутрішнього 
оцінювання ОП;

•розробка рекомендацій 
щодо покращення ОП;

•реалізація отриманих 
рекомендацій;

•контроль за виконанням

Результати 
зовнішнього 

забезпечення якості 
вищої освіти:

•зауваження та пропозиції, 
сформульовані під час 
попередніх акредитацій

Результати 
зовнішнього 

забезпечення якості 
вищої освіти:

•зауваження та пропозиції, 
сформульовані під час 
попередніх акредитацій

Культура якості 
академії:

•постійний розвиток ОП та 
освітньої діяльності за цією 
програмою

Культура якості 
академії:

•постійний розвиток ОП та 
освітньої діяльності за цією 
програмою

МЕХАНІЗМ 
ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ (ОП)
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