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Парадокси рецепції Національного 
агентства суспільством

суспільний запит і високі 
сподівання на діяльність 
Агентства;
відкритість до суспільства та 
кращих міжнародних практик

АЛЕ

недостатня кількість сучасно
підготовленого експертного
персоналу;
відсутність апробованих та 
визнаних методологій та 
методик визначення якості освіти



МІСІЯ

стати 
каталізатором 
позитивних 
змін у вищій 
освіті та 
формуванні 
культури її 
якості



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ 
ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ  

Якість освітніх послуг
Гарантування якості освітніх програм через 
впровадження ефективної процедури їх акредитації та 
вимогливого ставлення до процедур Агентства та 
діяльності закладів вищої освіти

Сприяння функціонуванню внутрішніх систем 
забезпечення якості освіти у закладах вищої освіти 
шляхом реалізації консультативно-інформаційної 
діяльності та бенчмаркінгу локальних систем якості

Формування стандартів та розробка критеріїв 
забезпечення якості вищої освіти на основі 
передових світових і національних практик



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ 
ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ  

Визнання якості наукових результатів

Формування політики доброчесності наукових досліджень 
через впровадження прозорих і ефективних процедур, 
нетерпимість до проявів псевдонауки

Запровадження процедур атестації наукових кадрів, які 
відповідають кращим європейським стандартам;

Акредитація спеціалізованих вчених рад на підставі 
розробленого положення та моніторинг їх діяльності.



СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМИ 
ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ  
 Забезпечення системного впливу діяльності 

Національного агентства
Моніторинг та аналіз результатів діяльності закладів вищої освіти щодо забезпечення якості 
освіти через проведення акредитаційних процедур і атестації наукових кадрів;

Сприяння інтеграції системи вищої освіти України в світовий освітній та науковий простір 
шляхом встановлення партнерських стосунків з іноземними агентствами забезпечення якості 
та заохочення вищих навчальних закладів до міжнародної співпраці;

Забезпечення ефективної взаємодії у сфері забезпечення якості вищої освіти між усіма 
стейкхолдерами через взаємоповагу у відносинах, відновлення довіри, забезпечення 
відкритості у спілкуванні;

Стимулювання участі українських закладів вищої освіти в міжнародних освітньо-наукових 
рейтингах на основі запровадження нових якісних критеріїв;

Використання кращих світових практик при повазі до національної 
освітньої традиції;

Формування власної позитивної репутації через довіру учасників освітнього 
процесу та стейкхолдерів до Агентства.



Перспективи діяльності

закласти основи нової культури/філософії 
взаємовідносин освітніх інституцій з партнерами і 
стейкхолдерами

створити нове покоління процедур 

започаткувати аналітично-моніторингову 
діяльність в сфері якості освіти



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ І ЗАПРОШУЮ ДО СПІВПРАЦІ
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