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● Перевірка Європейським агентством з морської 
безпеки (European Maritime Safety Agency – EMSA)

● Акредитація Інститутом морської техніки, науки та 
технології (Institute of Marine Engineering, Science and 
Technology – IMarEST, UK)



Програма перевірки (1)



Програма перевірки (2)

● Система стандартів якості: політика, цілі, організація, 

повноваження та відповідальність, управління 
ресурсами, вимірювання та аналіз, постійне 
покращення, усунення невідповідностей, управління 
документацією, записи, зовнішнє оцінювання

● Урядова акредитація, національні регуляторні акти, що 

стосуються освіти та підготовки 

● Кваліфікація академічного персоналу

● Розроблення, затвердження та перегляд програм

● Моніторинг процесу підготовки (освітнього процесу) та 

нагляд

● Оцінювання компетентності 



Програма перевірки (3)

● Вступ студентів

● Присвоєння ступенів, видача дипломів та сертифікатів

● Огляд навчальних ресурсів (лабораторії, тренажери, 

бібліотека, майстерні тощо) 

- Педагогічна документація

- Використання обладнання та тренажерів 

- Оцінювання кломпетентності із використанням 
тренажерів 



Методологія

- Законодавство (закони, урядові та галузеві 
нормативно-правові акти)

- Інституційні (внутрішні) нормативні документи

- Встановлені повноваження, відповідальні особи

- Документальні підтвердження

- Перевірка фактичного стану

● Дотримання стандартів на основі системи 

забезпечення якості 

● Фокус на обов'язковості та дієвості процесів 



Нормативні документи (фрагмент)



Групування за процесами

I. Законодавчі основи функціонування закладу (закон, статут, інше) 

II. Положення, що зобов'язують заклад  впровадити Систему 
забезпечення якості (Систему стандартів якості) 

III. Положення, що стосуються розроблення, затвердження та 
перегляду програм

IV. Положення, що стосуються  управління навчальними ресурсами 
(лабораторне обладнання, комп'ютери, тренажери тощо)

V. Положення, що стосуються оцінювання компетентності 

VI. Положення, що стосуються кваліфікації та досвіду викладачів, 
інструкторів, екзаменаторів. 

VII. Положення, що стосуються прийому і реєстрації студентів та 
видачі дипломів та сертифікатів

VIII. Інші закони, регуляторні акти та процедури, що стосуються 
закладу



Приклад -
Розроблення, затвердження, перегляд програм

Аналіз комплексу документів, що визначають зміст освіти

Охоплені
• освітні програми

• навчальні плани

• робочі програми навчальних дисциплін

• зміст практичних / лабораторних занять  

Основні аспекти перевірки 
• хто розробляє, хто затверджує?

• яким документом встановлені повноваження?

• процедура розроблення та затвердження

• документальні підтвердження дотримання процедури 

• аналіз змісту

• перевірка реалізації в лабораторіях   



Освітня програма

Навчальна 
дисципліна

Практичні та 
лабораторні заняття 

Нормативні 
документи

Повноваження, 
процедури

Інтерв'юЗміст

Документальні 
підтвердження

Перевірка програм



Нормативна база та 
документальні підтвердження (1)

● Розроблення освітніх програм, навчальних планів  
Нормативні документи
- Закон України про вищу освіту

- Положення про освітні програми та навчальні плани

Документальні підтвердження 
- накази про створення робочих (проектних) груп;

- протоколи вчених рад факультету та університету (затвердження)

● Моніторинг та перегляд освітніх програм, навчальних планів
Нормативні документи
- Положення про освітні програми та навчальні плани

Документальні підтвердження 
- моніторингові звіти

- листи опитування (анкети)

- протоколи вчених рад факультету та університету (розгляд результатів)

- приклади конкретних змін (поправок) 



Нормативна база та 
документальні підтвердження (2)

● Розроблення робочих програм навчальних дисциплін

Нормативні документи
- Положення про освітні програми та навчальні плани

- Порядок розроблення та затвердження робочих програм навчальних 
дисциплін

Документальні підтвердження 
- Записи на кафедрах, у деканатах (протоколи) 

- Огляд окремих робочих програм навчальних дисциплін (співпадіння з 
навчальними планами – кредити / години, підписи, реквізити 
затвердження)

● Розроблення завдань (практичні, лабораторні тощо) 
Нормативні документи
- Положення про надання грифів навчальній літературі і засобам навчання та 
видання навчальної літератури

- Облік навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни

- Положення про кафедру

Документальні підтвердження 
- Протоколи засідання кафедр 



Зміст програм - методологія перевірки

Освітня програма

Навчальний план

Практичні заняття 

Компетентність

Результат навчання

Обладнання

Навчальна дисципліна

Оцінювання



Зміст програм - методологія перевірки   

Освітня програма

Навчальний план

Практичні заняття 

Компетентність

Результат навчання

Обладнання

Навчальна дисципліна

Оцінювання
Зміст

Процес



Акредитація IMarEST–
окремі аспекти 

Опитувальник IMarEST (фрагмент) 

Важливі аспекти:

- Співбесіда з викладачами (без адміністрації) 

- Співбесіди з студентами (без адміністрації, без викладачів) 



Дякую за увагу!

В.М. Захарченко

zvn@onma.edu.ua

+38-048-793-16-74


