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З 1995 р. працює в міжнародному освітньому просторі

Є одним із засновників Європейського консорціуму з 

акредитації у вищій освіті (ECA), Європейської асоціації 

із забезпечення якості вищої освіти (ENQA) та Спільної 

ініціативи з якості (JQI). 

Включено до Європейського реєстру з забезпечення 

якості вищої освіти (EQAR)

Виконання проектів, пов’язаних із забезпеченням якості 

освіти шляхом зовнішнього оцінювання, акредитації і 

сертифікації освітніх програм в Європі та за її межами

Забезпечує всебічну консультаційну підтримку ЗВО на 

протязі всієї процедури оцінювання

Центральне агентство оцінювання та 

акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина)

Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur



Агентство ZEvA включено до переліку

міжнародних агентств, результати акредитації

яких визнаються в Україні.

“Знак якості” (Quality Seal), ZEvA, можна 

використовувати як конкурентну перевагу в 

маркетингових цілях, а також на шляху інтеграції 

в Європейській освітній простір.

Центральне агентство оцінювання та 

акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина)

Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur



 У 2014-2016 рр. Університет ім. 
Альфреда Нобеля успішно
пройшов процедуру акредитації
ZEvA.

 Міжнародні сертифікати, 
отримали
11 бакалаврських та 14 
магістерських програм

 У липні 2021 рр. міжнародну 
акредитацію пройшло вже 14 
бакалаврських та 16 магістерських
освітніх програм.

УСПІШНІ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ



У лютому 2021 р. делегація НТУ «ХПІ» 

відвідала Університет ім. Нобеля



Представники Університету ім. Нобеля 

поділилися досвідом міжнародної 

акредитації в ZeVA



Базуються на 

загальноєвропейських 

стандартах і рекомендаціях 

щодо забезпечення якості 

вищої освіти.

Standards and Guidelines for 

Quality Assurance in the 

European Higher Education Area, 

ESG

Методи і критерії оцінювання, 

що використовує ZEvA



Менеджмент 
організацій та 

адміністрування

Бізнес-
адміністрування

Інженерія
програмного
забезпечення

Комп’ютерні
науки та 

інтелектуальні
системи

Заплановано акредитацію

наступних бакалаврських ОПП



• Лінькова Ольга Юріївна 
helen.linkova@khpi.edu.ua 

ОПП «Менеджмент організацій та адміністрування»

• Прохоренко Олена Вікторівна
olena.prokhorenko@khpi.edu.ua 

ОПП «Бізнес-адміністрування» (англійською мовою) 

• Літвінова Юлія Сергіївна
uliya.litvinova@khpi.edu.ua 

ОПП «Інженерія програмного забезпечення» 

• Копп Андрій Михайлович
andrii.kopp@khpi.edu.ua 

ОПП «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

ГАРАНТИ



Дорожня карта

Підготовка самоаналізу для вказаних ОПП

Вересень –
Жовтень 2021 р.

Внутрішня вичитка та корегування самоаналізу та документів
Листопад 2021 р.

Завантаження першої версії самоаналізу до ZEvA
Грудень 2021 р.

Перевірка самоаналізу експертами ZEvA, підготовка та надання 
додаткової документації згідно запитів, отримання та 
впровадження експертних пропозицій щодо удосконалення ОПП

Лютий –
березень 2022 р.

Подання оновленого самоаналізу та звіту з урахуванням наданих 
пропозицій

Квітень 2022 р.

Відвідування кампусу експертами ZEvA
Травень 2022 р.

Надання експертних висновків щодо аналізу ОПП та локального 
відвідування ХПІ експертами ZEvA

Серпень 2022 р.

Оголошення результатів акредитації ОПП
Листопад 2022 р



Самоаналіз
Загальноуніверситетські 

документи

Для проходження акредитації 

необхідно два типи документів:



• Загальна інформація про ЗВО

Частина 1. 

• Описова частина, що стосується  освітніх 
програм

Частина 2. 

• Додаткові матеріали та документи 
(виключно англійською мовою)

Частина 3. 

САМОАНАЛІЗ СКЛАДАЄТЬСЯ З:



Частина 1. Загальна інформація

1.1 Має містити наступні основні 

факти та числа:

 Історія створення та розвитку ЗВО; 

 Профіль ЗВО;

 Його місія та стратегія розвитку;

 На яких навчальних та наукових галузях

сфокусована діяльність ЗВО;

 Кількість студентів;

 Які освітні програми пропонуються

здобувачам;

 Чи акредитовані ці ОП згідно національного

законодавства;

 Чи є ЗВО членом національних та/чи

міжнародних асоціацій, спілок, мереж

Навчальний 
відділ

Міжнародний
відділ



Частина 1. Загальна інформація

1.2 Інформація про ЗВО:

 Ключові гравці на національному ринку освітніх

послуг;

 Основні правові норми, що впливають на діяльність ЗВО?

 Ступінь автономії ЗВО щодо розробки навчальних програм, 

призначення викладачів та персоналу, дослідницьких 

проектів тощо? 

 Які питання щодо викладання та навчання вирішуються на 

рівні МОН/Уряду?

 Чи знаходиться ЗВО у державі-учасниці Європейського 

простору вищої освіти? 

 Чи впроваджено європейські стандарти у національній 

системі вищої освіти?

 З якого віку учні зазвичай вступають на навчання третього 

рівня?

 Які загальні вимоги до вступу? 

(Середня освіта, вступні іспити тощо).

 Чи спрямовують студенти свою заяву до ЗВО, чи існує 

державна процедура відбору? 

Відділ якості

ЦПК



Частина 1. Загальна інформація

1.3 Система управління та якості освіти:

 Хто приймає рішення та несе основну

відповідальність за навчальні програми? 

 Які зацікавлені сторони беруть участь у процесах

прийняття рішень та забезпечення якості

(стейкхолдери)?

 Чи існує профспілка студентів чи подібна

організація? Чи беруть участь представники

студентів у процесах прийняття рішень? На якому

рівні, в якому контексті?

 Чи існує політика рівних можливостей? Які заходи 

вживаються для створення рівних можливостей на 

всіх рівнях та для всіх членів університету? 

(Процедури відбору студентів, набір викладачів та 

персоналу, наявність служб для підтримки

здобувачів з особливими потребами тощо).

Відділ 
якості



Частина 1. Загальна інформація

1.3 Система управління та якості освіти:

 Чи має ЗВО стратегію інтернаціоналізації? 

 Що робиться для підвищення рівня

інтернаціоналізації? 

 Міжнародний відділ;

 Кількість студентів що вступає/випускається;

 Кількість викладачів ЗВО, що працюють за 

міжнародними програмами (закордонних в ХПІ / 

викладачів ХПІ за кордоном)

 Загальна підтримка мобільності студентів та 

викладачів;

 Процедура визнання кредитів/угод про навчання, 

 Відносини співпраці з іноземними інститутами, 

участь у спільних/подвійних програмах навчання

тощо)

Міжнародний 
відділ



Частина 1. Загальна інформація

1.3 Система управління та якості освіти:

 Чи має ЗВО офіційну політику щодо забезпечення

якості та розвитку якості?

 Які цикли якості (цикли PDCA) були реалізовані?

 Як ЗВО збирає, аналізує та використовує відповідну

інформацію для ефективного управління своїми

навчальними програмами та іншими видами 

діяльності? 

 Оцінка курсу, 

 моніторинг навантаження студентів, 

 опитування випускників, 

 опитування задоволеності студентів тощо.

 Які результати дослідження якості були проведені

за останні кілька років? Які наслідки вони мали?

 які конкретні заходи були вжиті для усунення

виявлених недоліків? 

Відділ 
якості

*Cf. Chapter 6, 

Standards 4, 6



Частина 1. Загальна інформація

1.4 Факультети. 

Ресурси та інфраструктура

 Які основні критерії якості відбору НПП? Хто бере

участь у процедурі відбору?

 Чи на всіх факультетах/кафедрах працює

достатня кількість викладацького складу для 

виконання навчальної програми? Чи адекватно 

охоплюються всі предметні галузі та дисципліни, 

включені до освітньої програми?

 Чи працюють викладачі як науковці/дослідники? 

Чи існує інституційна політика та практика 

підтримки та розширення науково -

дослідницької роботи викладацького складу?

Максим 
МАЛЬКО;

Олександр 
МАНОЙЛЕНКО

*Cf. Chapter 6, 

Standards 3, 4



Частина 1. Загальна інформація

1.4 Факультети. 

Ресурси та інфраструктура

 Як установа гарантує, що всі члени педагогічного

колективу мають відповідну педагогічну

кваліфікацію? Чи існує політика та стратегія для 

безперервного професійного розвитку

викладацького складу?

 Чи є у розпорядженні студентів найсучасніші

аудиторії, лабораторії, бібліотеки, 

обчислювальна техніка тощо?

 Які послуги з підтримки студентів пропонує ВНЗ? 

(Консультаційні та консультаційні послуги, 

професійне консультування, міжнародний офіс, 

послуги для студентів -інвалідів тощо) 

Максим 
МАЛЬКО;

Олександр 
МАНОЙЛЕНКО

*Cf. Chapter 6, 

Standards 3, 4



Частина 2

Описова частина, що стосується освітніх програм

Для тісно пов’язаних між собою програм

пропонується створити окремий розділ, який

охоплює всі спільні аспекти, і зосередитися на 

більш конкретних (унікальних) аспектах у 

наступних розділах. 

*Cf. Chapter 6, 

Standard 1
2.1 Профіль та передбачувані результати
навчання

2.2 Структура та зміст навчальної програми

2.3 Навчання та оцінювання здобувачів

2.4 Коротка самооцінка ОПП

*Cf. Chapter 6, 

Standard 2

*Cf. Chapter 6, 

Standard 5,7



2.1 Профіль та передбачувані

результати навчання

 Коли і чому було створено ОП? 

 Це давно відома/одна з основних ОП ЗВО, чи це 

нова/експериментальна/інноваційна та нещодавно створена 

ОП (в портфелі програм)? 

 Яку роль відіграє дана ОП в загальному профілі ЗВО?

 Чи були сформовані передбачувані результати навчання для 

ОП та для кожного компонента навчального плану?

 Чи відповідають передбачувані результати навчання 

відповідному рівню, визначеному Рамкою кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти (Дублінські 

дескриптори)? 

 Чи працевлаштування майбутніх випускників входить до 

головної мети ОП? 

 Чи передбачувані результати навчання включають підготовку 

студентів до активного громадянського життя та підтримку їх 

у особистому розвитку?

 Чи відповідає ОП кваліфікації здобувачів для певних 

секторів/посад зайнятості? 

Гаранти 
ОПП



2.2 Структура 

та зміст навчальної програми

 Чи застосовуються основні особливості ECTS 

(присвоєння кредитів за досягнуті результати 

навчання) протягом усієї програми?

 Скільки кредитів ECTS надається загалом та за 

кожен навчальний компонент?

 Чи розроблена програма таким чином, щоб 

студенти могли досягти передбачувані 

результати навчання протягом розрахованих 

термінів?

 Чи відповідає зміст програми відповідному 

рівню, визначеному Рамкою кваліфікацій 

Європейського простору вищої освіти (Дублінські 

дескриптори)? Чи відповідають вони загальним 

вимогам дисципліни та/або професійної галузі?

Гаранти 
ОПП



2.2 Структура 

та зміст навчальної програми

 Які методи навчання застосовуються при складанні 

навчальної програми? (Лекції, семінари, навчальні 

посібники, електронне навчання з прикладів, 

командні проекти, стажування тощо)

 Яку роль відіграють наукові дослідження в рамках 

програми? Чи здобувають студенти практичний 

досвід у проведенні досліджень? 

 Наскільки і в якій мірі програма пропонує

міжнародні перспективи?

 Чи пропонує навчальна програма вікна мобільності

для періодів навчання за кордоном або

практичного стажування?

 Як на практиці працює визнання

кредитів/попереднього навчання? Як правило, 

заявки на визнання успішні? 

Гаранти 
ОПП



Структура навчальної програми

 Необхідно заповнити

для кожної ОПП з 

метою ілюстрації її

структури, змісту та 

стандартного шляху 

проходження програми.

 Можна запропонувати

власну структуру, що

дає відповіді (ілюструє) 

поставленні вище

запитання.



2.3 Навчання та оцінювання

здобувачів

 Як ви можете описати загальний 

дидактичний підхід програми?

 Які основні методи оцінювання та як вони 

пов’язані із застосованими методами 

навчання?

 Наскільки обрані форми оцінювання 

визначають досягнення запланованих 

результатів навчання (з точки зору знань та 

компетентностей), сформульованих для 

кожного освітнього компонента?

 Яка система оцінювання використовується 

для іспитів та оцінювань?

 Чи застосовується шкала оцінювання ECTS?

Гаранти 
ОПП



2.3 Навчання та оцінювання

здобувачів

 Чи можна вживати особливих заходів для здобувачів з 

особливими потребами? 

 студенти з вадами здоров'я, 

 студенти з дітьми тощо

 Як часто і протягом якого періоду можна повторювати 

невдалі іспити?

 Чи доступні правила іспиту для всіх здобувачів?

 Що відбувається у разі конфлікту між студентами та 

викладачами? Чи існує офіційна процедура подання 

скарг та оскаржень?

 Чи мають студенти легкий доступ до всієї актуальної 

для них інформації (каталогів курсів, регламенту 

іспитів, інших правил та вказівок)?

 Яку документацію про свою кваліфікацію отримують 

випускники? (Стенограма записів, додаток до 

диплома тощо).

Гаранти 
ОПП



2.4 Коротка самооцінка ОПП

 Де ви бачите особливі сильні та слабкі

сторони програми?

 Чому ця програма була обрана для 

міжнародної акредитації?

 Що, з вашої точки зору, можна

покращити або змінити щодо програми?

 Де ви бачите програму через п’ять

років?

Гаранти 
ОПП



Має у першу чергу містити наступні документи та положення

(або їх аналоги, що дають відповіді на поставлені питання):

 Місія ЗВО

 Каталог курсів ЗВО або еквівалентний документ 

 CV викладачів, що викладають дисципліни для даної ОП 

(1-2 сторінки на людину)

 Положення про оцінювання здобувачів

 Положення про визнання кредитів та попереднє навчання 

 Відповідні угоди про співпрацю з промисловістю або іншими ЗВО (якщо є) 

 Додаток (и) до диплому з ОП 

 Політика забезпечення якості 

 Анкети, опитування (оцінка курсу, моніторинг навантаження, опитування 

випускників тощо) 

 Політика рівних можливостей (інклюзивність)

Частина 3

Додаткові матеріали та документи 



Призначити відповідальних осіб для коректури 

англійської версії загальноуніверситетських документів 

НТУ «ХПІ»;

Термін виконання: 1 жовтня

Виконати відповідну вичитку та коректуру 

(взаємодіючи разом для узгодження термінології)

Термін виконання: 1 листопада

Оперативно реагувати та виконувати завдання, що 

будуть ставитися методичним відділом НТУ «ХПІ» у ході 

підготовки до акредитації.

ЗАВДАННЯ ЗАВІДУВАЧАМ КАФЕДР:

• «Ділова іноземна мова та переклад»;

• «Міжкультурна комунікація та іноземна мова»;

• «Іноземні мови».



• Навчальному відділу;

• Відділу забезпечення якості освіти;

• ЦПК;

• Міжнародному відділу:

Надати аналітичні записки, що містять вичерпну 

інформацію на поставлені запитання до 

методичного відділу університету

Термін виконання: 15 жовтня

Завдання



Завідувачам кафедр, що ведуть викладання 

навчальних дисциплін на вказаних ОП:

Призначити відповідальну особу з методичного 

супроводу кафедральних дисциплін та підготовки 

необхідної документації. 

Виконано

Підготувати силабуси (згідно зразків) англійською та 

українською мовами кафедральних дисциплін, що

викладаються; надіслати їх гарантам ОП та до 

методичного відділу

Термін виконання: 01 жовтня

Завдання



Завідувачам кафедр, що ведуть викладання 

навчальних дисциплін на вказаних ОП:

Підготувати CV (згідно зразків) англійською та 

українською мовами НПП, що викладають навчальні

дисципліни на вказаних ОПП та надіслати їх гарантам 

та до методичного відділу.

Термін виконання: 04 жовтня

Завдання



Максиму МАЛЬКО;

Олександру МАНОЙЛЕНКО:

Підготувати інформацію, що необхідна для розділу 

1.4 «Факультети. Ресурси та інфраструктура».

Термін виконання: 11 жовтня

Надавати своєчасну та усесторонню підтримку 

гарантам ОПП, що акредитуються.

Постійно

Завдання



Гарантам ОПП, 

що проходять акредитацію:

Підготувати Розділ 2. Самоаналізу» українською 

мовою

Термін виконання: 15 жовтня

Підготувати Розділ 2. Самоаналізу» англійською 

мовою

Термін виконання: 25 жовтня

Завдання



Начальнику ІВЦ

Вiктору ЩЕТИНIНУ:

Створити веб-ресурс для розміщення нормативної 

документації НТУ «ХПІ», необхідної для 

проходження акредитації (українською та 

англійською мовами).

Термін виконання: 15 жовтня

Забезпечити його інтеграцію з головним сайтом 

НТУ «ХПІ» (link).

Термін виконання: 15 жовтня

Завдання



Методичному відділу:

Налагодити комунікацію між підрозділами 

НТУ «ХПІ» при підготовці самоаналізу;

Забезпечити взаємодію із представниками ZEvA при 

виникненні проблемних питань, що стосуються 

форми та змісту самоаналізу.

Постійно

Завдання



Дякую за увагу!


