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Національний експерт з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+

Компетентна особа Міжнародної морської організації   

Міжнародна науково-практична конференція

«Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України 

(до 10-ї річниці затвердження Програми заходів із забезпечення якості освіти у КНУТШ)»



Висота 11’000 м,  оголошення в авіалайнері 

Професійна підготовка є важливою! 

Dear  ladies and gentlemen, 

This is captain speaking ...

Our crew is very good trained

in team work, 

Not so good in landing ... 

But do not worry please,  

We hope everything will be Ok, and

Wish you nice and safe flight …



Специфіка “регульованих” професій :
людський фактор



● Акредитація Інститутом морської техніки, 

науки та технології (Велика Британія) 

Institute of Marine Engineering, Science and 

Technology – IMarEST

● Перевірка Європейським агентством з морської безпеки

European Maritime Safety Agency – EMSA

Досвід міжнародних акредитацій та 
перевірок дотримання міжнародних 

стандартів



● Accreditation for Academic Courses leading to Professional Registration

Акредитація IMarEST (1)



● Accreditation for Academic Courses leading to Professional Registration

Акредитація IMarEST (2)



● Accreditation for Academic Courses leading to Professional Registration

A. Knowledge and understanding

B. Design, development and solving engineering problems

C. Responsibility, management and leadership

D. Communication and interpersonal skills

E. Personal and professional commitment

Акредитація IMarEST (3)



● EMSA inspection 

Перевірка Європейським агентством з 
морської  безпеки 

inspection of the maritime education, training and certification system of Ukraine 



Організація процесів  

IMarEST

1. Подання (самоаналіз) за встановленою структурою

2. Вивчення документів

3. Візит експертної групи 

4. Висновки експертів 

5. Прийняття рішення 

EMSA 

1. Надання документів та інформації  за встановленою структурою

2. Вивчення документів

3. Інспекційний візит 

4. Проект звіту за результатами перевірки 

5. Коментарі, додаткові докази  

6. Звіт за результатами перевірки 

7. План заходів держави щодо усунення недлоліків



Структура інформації (IMarEST)

SECTION A GENERIC INFORMATION

A1 GENERAL INFORMATION

A2 QUALITY ASSURANCE

A3 STAFF

A4 RESOURCES

A5 PLANNED CHANGES

SECTION B COURSE INFORMATION
B1 PROGRAMMES
B2 PROJECTS
B3 INDUSTRIAL INPUT AND INFLUENCE
B4 OVERSEAS STUDY
B5 ADMISSIONS, PROGRESSION, AWARD & DESTINATION
B6 PROFESSIONAL MEMBERSHIP
B7 SPECIAL / COMMENDABLE FEATURES

SECTION C OUTPUT STANDARDS MATRIX
C1 PROGRAMME CONTENT



Опитувальник IMarEST (фрагмент) 

Структура інформації (IMarEST)



Provision(s) related to course 
design, review and approval 

Provision(s) related to examination 
and assessment of competence

Структура інформації (EMSA)



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 й сертифікатів

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

Структура інформації (EMSA)



■ Training monitoring and supervision
■ Assessment of competence, examination

Програма перевірки (EMSA)



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

- Інституційні (внутрішні) положення

- Встановлені повноваження, відповідальні особи

- Документальні підтвердження

- Перевірка фактичного стану

● Дотримання стандартів на основі системи 

забезпечення якості 

● Фокус на обов'язковості та дієвості процесів 

Методологія (1)



Аналіз комплексу документів, що визначають зміст освіти

Охоплені
• освітні програми

• навчальні плани

• робочі програми навчальних дисциплін

• зміст практичних / лабораторних занять  

• зміст та організація оцінювання  

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   

Методологія (2)



Освітня програма

Навчальна 
дисципліна

Практичні та 
лабораторні заняття 

Нормативні 
документи,

положення

Повноваження, 
процедури

ЗмістІнтерв'ю

Документальні 
підтвердження

Перевірка програм (1) 



Освітня програма

Навчальний план

Практичні заняття 

Компетентність

Результат навчання

Обладнання

Навчальна дисципліна

Оцінювання

Перевірка програм (2) 



Освітня програма

Навчальний план

Практичні заняття 

Компетентність

Результат навчання

Обладнання

Навчальна дисципліна

Оцінювання
Зміст

Процес

Перевірка програм (3) 



Підсумкові документи



1. Особливий акцент на 

- внутрішніх правилах, процедурах, повноваженнях

- змісті та організації професійної підготовки та забезпеченні 
досягнення здобувачами освіти професійної компетентності

- методах і засобах демонстрації компетентності та оцінювання

- моніторингу прогресу студентів

2. Значний час на попереднє вивчення інформації та документів 
експертами

4. Заклад самостійно визначає хто має відповідати на запитання щодо 
певних процесів і процедур та систему документальних доказів 

5. Сприйняття різних підходів, методів та засобів досягнення цілей
- (принцип – “як це у Вас?”)  

Відмінності від досвіду національної
акредитації



Дякую за увагу!

В.М. Захарченко

zvn@onma.edu.ua

+38-048-793-16-74


