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Міфи про акредитацію
Міф № 1: Відсутність акредитації у провідних ВНЗ –

Гарвард, Бостонський університет, Массачусетський

інститут технологій, Техаський університет. Однак

вивчення практики акредитації показало, що провідні

ВНЗ проходять акредитацію як загально-

інституціональну, так і програмну.

Міф № 2: Простота процесу акредитації та

мінімальний рівень бюрократії. Натомість процес

акредитації досить складний, на перевірку приїжджають

добре підготовлені 6–10 експертів, які є повністю

незалежними і які чітко перевіряють проблемні місця

ВНЗ. Сам же звіт університету готується від 1,5 до 2 років

і містить від 100–500 сторінок.



Міфи про акредитацію

Міф № 3: Чіткість акредитаційних індикаторів та показників. У

акредитаційних стандартах практично відсутні кількісні показники.

Перевіряються самі процеси, як вони побудовані, наскільки

забезпечують стабільну роботу ВНЗ і дають змогу кожного разу

покращувати діяльність ВНЗ. Контролюється та досягається баланс

між інноваційністю та якістю діяльності ВНЗ.

Міф № 4: Швидкість акредитаційної процедури. Як показало

вивчення практичного досвіду, процедура може затягуватись аж до

3 років і як мінімум триває півтора року.

Міф № 5: Відсутність поточного моніторингу та контролю з

боку державних органів влади та акредитаційних організацій. ВНЗ

здають кожні 5 років проміжний звіт по акредитації, крім того, існує

державна інспекція, яка перевіряє державні ВНЗ та здійснює

моніторинг діяльності усіх ВНЗ.



Проблеми акредитаціії у США
– обмеження розвитку освітніх інституцій та їхньої інноваційності;

– здороження вартості навчання через високу вартість проведення

акредитації;

– стандартизація та знищення інституційної ідентичності (унікальності)

ВНЗ на освітньому ринку через спільність та уніфікацію стандартів різних

регіонів США (так саме серед експертів є прихильники навпаки об’єднати

акредитаційні стандарти на федеральному рівні);

– виникнення конфлікту особистісних інтересів між працівниками та

адміністраторами ВНЗ;

– «секретність» (непрозорість) окремих аспектів акредитації,

бюрократична обтяжливість та нав’язливість, конфліктність інтересів

зацікавлених груп тощо.

Про необхідність розвитку та вдосконалення американської системи

акредитації зазначається в Плані президента США щодо сильного середнього

класу та сильної Америки. Зокрема президент Б. Обама досить різко зазначає

гостру необхідність розвитку існуючої системи акредитації, яка була б

орієнтованою на конкретні результати та ефективність діяльності ВНЗ, або

навіть створення нової альтернативної системи акредитації у США



Взаємозв'язки між суб'єктами акредитації

Вищі 

навчальні 

заклади

Рада з акредитації в 

системі вищої освіти 

(CHEA)

Акредитаційні 
організації

Освітні програми
Навчальні заклади 

(ВНЗ, коледжі 

2-х та 4-х річні)

Штати

Державний 

департамент освіти 

США (USDE)

Конгрес США

Штати



Види акредитації

Інституційна акредитація – здійснюється
акредитація ВНЗ або іншої навчальної інституції в
цілому, а саме можливостей навчального закладу
надання належного рівня освітніх послуг.

Програмна акредитація (спеціалізована
акредитація) – здійснюється акредитація окремих
навчальних програм різних ступенів – дворічних
програм в Community college, бакалавра, магістра,
докторських програм, а також окремих факультетів або
кафедр, які мають певну програмну спеціалізацію. Тобто
акредитація підготовки фахівців в одній сфері або
певних пов’язаних професіях (медицина, похоронна
діяльність, право, економіка, менеджмент, архітектура,
машинобудування, інженерія, біоінженерія тощо).



Основні відмінності між програмною та 
інституційною акредитацією

Програмна акредитація Інституційна акредитація

Типи 

акредитаційних 

організацій

Спеціалізовані і професійно-орієнтовані

акредитаційні організації

Регіональні і національні акредитаційні

організації

(ряд акредитаційних організацій є спеціально

сформованими, для акредитації

вузькоспеціалізованих професійних інститутів)

Об’єкти

акредитації

Коледжі чи школи в межах університету чи

програми з конкретної дисципліни чи професійної

сфери

Інститут (університет, коледж, школа) в цілому

Стандарти Як правило рівень професійної підготовки або

реперні точки фокусування навчання

Розроблені в консультації з експертами в конкретній

області й інших співтовариств по інтересах

Інститут в цілому як система підготовки

фахівців

Розроблені в консультації з кількома

співтовариствами по інтересах

Фокусування 

уваги

Гарантія якості конкретних дисциплін, такі

показники, як результати навчання або вузькі

професійні компетенції. Загальні показники, такі як

випускні оцінки і рейтинг.

Широкий огляд показників

якості,використовуються результати за усіма

дисциплінами та рівнів підготовки. Вони

включають загальні можливості ВНЗ; загальна

якість освіти.

Що 

перевіряється 

при виїзній 

експертизі

Програма має відповідний зміст, кваліфікований

професорсько-викладацький склад та наявні

ресурси для досягнення стандартів акредитації.

Установа має ключові структурні елементи і

фінансові ресурси,які дають змогу досягти місію

установи.

Хто виконує 

виїзну 

акредитаційну 

експертизу

Впершу чергу практики та представники

академічного середовища,які приймають

колегіальне рішення.

У першу чергу науково-педагогічний персонал

та адміністратори, які можуть бути з різних ВНЗ.



Акредитація в США та визнання 
базуються на наступних засадах:

1. Вищі навчальні заклади відповідає за якість навчання.

Вони є джерелом влади в академічних середовищах.

2. Місія навчального закладу полягає в забезпеченні та

оцінюванні якості академічної освіти.

3. Автономія ВНЗ є суттєвою для підтримки та підвищення

якості освіти.

4. ВНЗ та суспільство базується на децентралізації та

диверсифікації (різноспрямованість) корпоративних цілей та

місій.

5. Академічна мобільність в межах освітнього середовища.



Як визначається акредитація в США:

Акредитація в США визначається такими аспектами, як:

1. Якість навчання: оцінка стандартів якості вищої освіти.

2. Вдосконалення системи роботи, спрямованої на

підвищення якості освіти: підтвердження того, що навчальні

заклади та професійні програми мають елементи

самовдосконалення.



Акредитаційні організації в США

1. 120 визнаних акредитаційних організацій в 2011/2012 році.

2. Автономні, приватні (недержавні) , неприбуткові.

3. Акредитаційні організації, що утворились від навчальних

закладів і набули статус незалежних структур

(недержавні).

4. Досвід акредитаційних організацій - понад 100 років.



Географічні регіони (об’єднання штатів),
на території яких діють 6 регіональних

акредитаційних організацій







Переваги стейкхолдерів від акредитації
Зацікавлені 

групи

Використання результатів акредитації та вплив на цей процес

Державний

департамент

освіти США

Для розподілу ресурсів між навчальними закладами

Підвищення якості діяльності навчальних закладів

Економія ресурсів та їх оптимізування під час розподілу та освоєння

Акредитаційн

і організації

Забезпечення якості вищої освіти

Отримання плати за проведення акредитації від ВНЗ

Розвиток стандартів акредитації

Абітурієнти Вибір ВНЗ для навчання та легка інтерпретація інформації про ВНЗ

Вибір програми та спеціальності

Максимальне сприяння мобільності студентів, оскільки існування стандартів дає змогу зараховувати

кредити та пройдені курси

Адміністраці

я ВНЗ

Вибір конкурентоспроможної стратегії та формування місії ВНЗ

Поширення інформації до потенційних споживачів про основні досягнення та переваги ВНЗ

Розподіл ресурсів між підрозділами ВНЗ

Усунення недоліків та запобігання виникнення ризиків діяльності

Вивчення досвіду діяльності провідних ВНЗ

Мотивування діяльності окремих підрозділів та працівників з досягнення позитивних результатів

Працівники

(науково-

педагогічний

персонал)

Вибір ВНЗ для повної або часткової зайнятості

Співпраця з ВНЗ для проведення наукових досліджень

Участь у заходах, які проводить ВНЗ (конференції, семінари, круглі столи, тренінги тощо)

Підвищення якості викладання та проведення наукових досліджень

Партнери Вибір механізмів співпраці із відповідним ВНЗ

Вибір партнерів для проведення спільної діяльності в різних сферах

Отримання роботодавцями студентів із визначеними у стратегії та цілях роботодавців навичками та

знаннями

Визначення видів та обсягів інвестування у освітню та наукову діяльність ВНЗ



Процедура акредитації в США



Взаємозв'язок Уряду США та 
акредитаційних  організацій

Федеральний уряд:

Покладається на процес акредитації з метою забезпечення
якості освіти через надання федерального фінансування
студентів для оплати навчання.

Уряди штатів:

 Забезпечують ліцензування навчальних закладів та
професійних програм без акредитації (в багатьох штатах).

 Вимагають акредитації для того, щоб кошти федерального
фонду були доступними для фінансування навчальних
закладів та студентів.

 У більшості випадків заохочують студентів, які вступають
до різних професій та програм, навчатись в акредитованих
навчальних закладах.



Фінансування процесу акредитації

Акредитаційні організації фінансуються за рахунок:

1. Щорічні внески від навчальних установ, які акредитуються

(загальна акредитація та акредитація професійних

програм)

2. Плата навчальних закладів за перевірку акредитаційних

справ офіційно призначеними комісіями від

акредитаційних організацій

3. Фінансова підтримка від спонсорів (в деяких випадках).

Акредитаційні організації іноді отримують фінансування від

спеціальних заходів уряду чи приватних фондів.



Акредитаційні організації, визнані 
CHEA та USDE

Регіональні Національні 
релігійного 
спрямування

Національні 
професійно 
спрямовані

Спрямовані 
на розвиток 
освітньої 
діяльності в 
межах 
конкретної 
спеціальності

CHEA 8 4 2 46

USDE 8 4 7 38

Всього 
організацій 
(80)

8 4 9 81



Забезпечення якості освіти через розроблені акредитаційними
організаціями критеріями, які дозволяють комплексно проаналізувати
успішність студентів (академічну в процесі навчання та професійну в процесі
працевлаштування) через аналіз:

- Навчальних планів.

- Професорсько-викладацького складу.

- Матеріально-технічної бази.

- Фінансово-економічної та адміністративної спроможності у забезпеченні
освітньої діяльності згідно з ліцензійним обсягом.

- Наявності та функціонування соціальних служб для студентів згідно їх
потреб (психологічна служба, медпункт, гуртожитки тощо).

- Процедур та результатів прийняття на роботу викладачів.

- Процедур зарахування абітурієнтів до навчального закладу.

- Наявності інформаційних пакетів для абітурієнтів та студентів щодо
освітньо-професійних програм.

- Якості наукових публікацій викладачів.

- Системи оцінювання студентів (форми, методи поточного та підсумкового
контролю).

- Профорієнтації для реклами навчального закладу.

Державні стандарти USDE щодо ліцензування (визнання) 
акредитаційних організацій спрямовані на:



− різнорівневих освітніх програм (бакалавр, магістр, PhD);

− системи вивчення скарг студентів та заходів щодо їх

вирішення;

− наявності процедур та результатів внутрішнього аудиту

різних напрямків навчального закладу (фінансової, академічної,

економічної тощо).

Державні стандарти USDE (продовження)



Недоліки вітчизняної 
системи акредитації

• Відбір експертів (академічне середовище, об'єктивність)

• Система індикаторів (спрямовані на ресурсне 
забезпечення)

• Відсутність диференціації  в оплаті експертів

• Відсутність чіткої процедури екпертизи



Головні світові рейтинги ВНЗ, 
які виконувались у 2014 році

Academic Ranking of World Universities 

(ARWU) (Shanghai Jiao Tong University), China, 

2003

Академічний рейтинг університетів світу

(Шанхайський рейтинг, ARWU)

Webometrics (Spanish National Research 

Council), Spain, 2004

Вебометрикс (Національна дослідницька рада 

Іспанії)

National Taiwan University Rankings (for  merly 

Performance Ranking of Scientific Papers for 

Research Universities, HEEACT), Taiwan, 2007

Рейтинг Національного університету Тайваню 

Leiden Ranking (Centre for Science&Technology 

Studies, University of Leiden), Netherlands, 2008

Leiden Рейтинг (Центр науки і технологічних 

досліджень, Університет Лейдена), 

Нідерланди, 2008

SCImago Journal and Country Rank (SJR), Spain, 

2009

SCImago журнал і країни рейтингу (SJR), 

Іспанія, 2009

University Ranking by Academic Performance 

(URAP) (Informatics Institute of Middle East 

Technical University), Turkey, 2009

Університет Ранжування по академічній 

успішності (URAP) (Інститут інформатики 

Близькосхідного технічного університету), 

Туреччина, 2009

QS World University Rankings (Quacquarelli 

Symonds),UK, 2010

Світовий рейтинг університетів від 

британської компанії Quacquarelli Symonds

THE World University Ranking (Times Higher 

Education), UK, 2010

Світовий рейтинг університетів (Рейтинг 

газети Таймс)

U-Multirank (European Commission), Belgium, 

2014

Університетський полу рейтинг (Європейської 

комісії)



Переваги рейтингування ВНЗ

• забезпечення транспарентності діяльності ВНЗ;

• додаткова інформація для прийняття управлінських рішень,

виправлення помилок та розвиток пріоритетних напрямів діяльності

ВНЗ;

• інтеграція ВНЗ у європейський та світовий освітній простір;

• підвищення іміджу ВНЗ;

• зростання впізнаваності ВНЗ;

• рекламна діяльність ВНЗ шляхом подання таких атрибутів: назва

ВНЗ, його опис та посилання на електронну адресу з’являється на

сайті рейтингового агентства і, в залежності від авторитету

рейтингового агентства, інформація поширюється іншими засобами

інформації;

• додаткове залучення вітчизняних та іноземних студентів;

• визначення основних тенденцій освітньо-наукового ринку та

очікувань інших зацікавлених груп (абітурієнтів, роботодавців,

партнерів тощо).



Недоліки рейтингування

1. витрати на проведення оцінювання та рейтингування, часто вони

можуть істотно перевищувати отримані результати, особливо, коли

адміністратори не беруть до уваги результати в процесі прийняття

управлінських рішень;

2. неточність та помилковість отриманих рейтингів та оцінок через

неврахування інноваційних методів роботи, певних досягнень, які

можна ідентифікувати лише з певним проміжком часу, тобто присутній

часовий лаг;

3. суб’єктивність при оцінювання діяльності ВНЗ та лобіювання

інтересів окремих учасників рейтингів;

4. упередженість та консерватизм при оцінюванні діяльності ВНЗ

(відомі та великі ВНЗ отримують завідомо вищі результати

оцінювання);

5. демотивація діяльності адміністрації, керівних підрозділів,

працівників та інших зацікавлених груп у діяльності ВНЗ.



Відмінності між рейтингуванням та 
акредитацією ВНЗ

Ознаки Рейтингування ВНЗ Акредитація ВНЗ

Частота проведення Щорічно, щоквартально 5-10 років

Основна функція Реклама, PR Забезпечення якості

Другорядна функція Забезпечення якості Реклама, PR

Врахування результатів

керівниками ВНЗ

Добровільне Обов’язкове

Стандарти та індикатори

виконання

Конкретний набір

кількісних показників та

якісних оцінок експертів

Рамкові стандарти,

виконання яких

оцінюється експертним

шляхом

Залучення до процесів

адміністраторів та НПП

Як правило не причетні

до формування

рейтингів

Активно залучаються до

виконання самоаналізу,

прояснення окремих

позицій та

вдосконалення звітів.



Середній рівень заробітної плати до та після
сплати податків

фахівців із різним освітнім рівнем у США



Висновки

1. Акредитація та рейтингування навчальних закладів в
США спрямована як на забезпечення та підвищення якості
освіти, так і маркетингу.

2. Акредитація навчальних закладів – це є добровільна
справа навчального закладу, яка, однак, впливає на рейтинг
студентів та фінансування закладу урядом. Рейтинг не
впливає на обсяги фінансування.

3. Акредитація – процес детального вивчення освітньої
діяльності навчального закладу та освітньо-професійних
програм, які він забезпечує. Рейтингування скоріше
рекламний захід.

4. Акредитація сприяє встановленню взаємодії між
навчальним закладом та зацікавленими групами.

5. Основна проблема – об'єктивність експертів та
сучасність індикаторів.



Контакти:0681373037
nazar_podolchak@yahoo.com


