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ВОЛОДИМИР БУI-РОВ

ВченоТ ради КиТвського нацiон iMeHi Т'араса Шевченка
.Про результати акредитацiТ ocBiTliii м Уrliверситету за yciMa рiвllями

вищоТ освiти у 202112022 н,р.>>

Bid 07 лuсmопаdа 2022 рокузаслухавши та обговоривши доповiдь проректора з науково-педагогiчнот
роботи А. Гожика <Про результати акредитацiТ ocBiTHii програм за yciMa рiвнямивищоТосвiти у 202l12022 н.р.)), Вчена рала вiлзначае, що у 2O2|l2O22n.p. 

"Ь 
плани

КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса Шевченка (далi - Унiверситет)
щодО акредитаЦiТ ocBiTHix програм суттсво вплинула злочинна агресiя pocii проти
УкраТни. Основними чинниками були:

- КiЛЬКаМiСЯЧНа ОКУПацiя значноТ територiТ пiвнiчних, схiдних i пiвденних
областей;

- руйнашiя i перемiщення багатьох Зво;
- погiршення логiстики пересування в Укратну, за iт межi, а такохс власне в

YKpaTHi;
- виjъд значнот кiлькостi нпп i здобувачiв освiти iз Зво Украiъи за кордон;
- суттсве погiршення фiнансового стану Зво Укратни.
як наслiдок:
- було зупинено розпочатi Унiверситетом перемовини про акредитацiю кiлькох

ocBiтHix програм Навчально-наукового iнституту мiжнародних вiдносин i
фаКУЛЬТе'ГУ КОмП'Ютерних наук та кiбернетики в мiя<народних агенцiях дSIIN
ACQUIN;

- графiк акредитацiт ocBiTHix програм У Нацiоналrьному агентствi iз
забезпечення якостi Вищот освiти Украiни було кардинально змiнено - замiсть
запланованих 153 акредитацiйних справ акредитацiйна експертиза вiдбулася тiльки
за 65 освiтнiми програмами Унiверситету: 7 за piBHeM бака.павра (iз 60 поданих у
заявцi УнiверсИтету)' 58 за piBHeM магiстра (iз 8б) i жодноТ за piBHeM доктора
фiлософiТ (план - 7). OcBiTHi програми, якi не пройшли процедуру акредитацiТ,
отримаJIИ таК званУ <технiчнУ акредитацiю> TepMiHoM на l piK (пiдсr.ава
Постанова КМУ J\ъ295 вiд 16.03.2022 р. кПро особливостi акредитацiТ ocBiTHix
програм, за якими здiйснюють пiдготовку здобувачi вищоТ освiти, в умовах
воснного стану>).

Бiльше всього ocBiTHix програм було акредитовано HHI мiжнародних вiдносин
( l 8) та економiчним факультетом ( 10):



Jф
зlп

Структурний пiдроздiл

Всього
акреди-
товано

програм у
202112022

н.р.

У тому числi
визI{ачених як З них, за рiвнями

(зразко

ва))

(умов-
на)

бака-
лавр магiстр PhD

l Вiйськовий iнститут J
1 2 0

2 Географiчний ф-т 2 1 1 0,)
J Економiчний ф-т 10 2 0 l0 0
4 HHI високих технологiй 2 l 0 2 0
5 IH-T пiслядипломноТ освiти 2 l l 0
6

I\4 ех ан i к о- м атем ати ч н и й
ф-т 6 2 l з эJ 0

7
HHI мiжнародних
вiдносин l8 2 1 1 l7 0

8 HHI фiлологii l 0 1 0

9
ННЦ "Iнститут бiологiТ та
медицини" 2 0 2 0

10
Ф-т iнформацiйних
технологiй 4 2 0 4 0

ll Ф-т комп'ютерних наук та
кiбернетики 1 0 l 0

l2 Ф-т психологiТ 5 0 5 0

lз
Ф-т радiофiзики,
електронiки та
комп'ютерних систем

2 l 0 2 0

|4 Ф-т соцiологiТ 4 0 4 0
l5 _о::д:цgцФ: 2 l 0 ) 0
lб Фiлософський ф-т l 0 l 0

Унiверситет у цiлому о5 6 7 7 58 0БiльшiстьaкpелитaцiйздiйснювzL.IacЯiзu"кopисTaННяМffiв
вiдеозв'язку. Обов'язковою умовою було безумовне дотримання безпекових вимог
yciMa учасниками процесу - як праuiвниками i здобувачами освiти Унiверситету,
так й експертами МЗЯВО i членами ГЕР.

Слiд зазначити, Що HaBiTb попри сутт€ве скорочення кiлькостi акредитацiй,
Унiверситет, у 202l12022 н.р. з€lJIишився найбiльшим замовником послуг
нацiонального агентства iз забезпечення якостi Вищоi освiти Укратни. Понад
пiвсотнi акредитацiйних процедур на навчальний pik, якими щороку охоплюеться
бiльшiсть структурних пiдроздiлiв (у 2O2ll2O22 н.р. 16), не ,iлon" сприяли
кращому розумiнню проблем якостi освiти на piBHi гарантiв ocBiTHix профuлa i
кафелр, але й дали суттевий iмпульс iнтенсивнiй розбуловi внутрiшньот си.r.r"
забезпечення якостi освiти, зокрема:

- посиленню зворотних зв'язкiв мiж стейкголдерами (роботодавцi, студенти,
працiвники Унiверситету Bcix категорiй);

- формуванню культури якостi у Bcix учасникiв освiтнього процесу;



- покращенню взасмодiI i чiткiшому розподiлу повноважень мiжзагаJIьноУнiверситетськими структурними пiлрозлiламй i факультетами/i нститутам и/навчально-науко" 
"r, i нЙтуrам 

" 
;- вдосконаJIенню документiв з органiзацiI освiтнього процесу;- iнститУцiалiзацiТ фУнкцiй .upunriu i.uirni" 

"р"й*, формуванню у цiсiкатегорiт науково-педагогiчних працiвникiв розумiння 
'своет 

особливоI ролi восвiтнiй дiяльностi Унiверситету.
останнiй пункт дуже ваrкливий, 

.адже при тiй кiлькостi ocBir.Hix про.рам, якiодночасно реалiзуються в Унiверситетi, Hi penropaTo Hi деканати не в змозi детальномонiторити стан справ за кожною з них - це пiд силу тiльки гарантам. I чимшвидше Ti гаранТи, якi вiд почаТку своеТ дiяльностi були ,,uaairrоп"ми генераJIами)),абО виконув€UIИ своТ функuiТ .на ,,оофоuiпьно-примусових) засадах, станутьгарантами-ентузiастами й адмiнiсrрurорur" в хорошому ceHci цього слова (абобулуть замiненi на НПП, якi вiдпоrlдurri цим якостям), тим бiльш успiшнимибУдуrо програми Унiверситету. Якщо n .uрuпrи ocBiTHix програм цим якостям невiдповiдають, то Унiверситет наражасться на ризики нехтуваннястудентоорiснтованим пiдходом (прогрйи не Для здобувачiв, а для кафедр),неправильного визначення потреб ринку Працi i ;.";;;авданих переви,гратpecypciB.
Ректорат, заг€шьноунiверситетськi cTpyкTypHi пiдроздiли, керiвництвофакультетiв/iнститутiв/навчально-наукових iнституiiв допr-" значних зусиль длянаданнЯ рiзнобiчНоТ адресноТ пiлтрЙп" .upunraM ocBiTHix програм ,'ри пiдготовцiвiдомостей самооцiнruuпп, i проходltсеннi процесiв акредитацiТ: починаючи зконсультацiй i тренiнгiв з фокус-групами гарантiв безпосередньо пере/Iпроходх(енням акредитацiйних_процедур, До розробленоТ i реалiзованоТ вiддiломзабезпечення якосТi освiти (Д. Щегл,опj npo.p*, пiдвищення квалiфiкацiТ гарантiвocBiTHix програм кРоль гарантiв ocBiTHix npo.puno у розбуловi внутрiшньоl.системизабезпечення якостi вищоТ освiти> 1лекторамi ауi p.nrop Б. Ьу.ров, заступникголови Нацiонального агентстI]а квалiфiкаrriй В. Ковтунець, заступник головиНацiонального агентства iз забезпечення якостi ВищоТ освiти О. Сременко,проректори, l2 керiвникiв заг€Lльноунiверситетських структурних пiдроздiлiв,провiднi професори та фахiвцi).У пЬршiй хвилi навчань'u."п" участь l45 осiб.якiсному монiторингу ocBiTHix програм i кращiй пiдготовцi акредитацiй справбезумовно сприяли опитування учасникiв освiтнього процесу (здобувачiв,викладачiв, випускникiв, роботолавшiв тощо), проведенi на piBHi навчаJIьнихДИСЦИПЛiН, ocBiTHix ПРОГРаМ Й У.нiверситету в цiлому. успiх забезпечили спi.llьнiзусилля факультетiв/iнститутiв/навч-опо-пuукових iнститутiв, вiддiлузабезпечення якостi освiти (i. Щеглюк), навчаJIьноi лабораторiт з прикладнихсоцiологiчних Дослiдя<ень (М. Сидоров) 

',ruu"-rnoT 
лабораторii соцiологiчних таocBiTHix дослiджень (В. Лапiна), науково-lrедагогiчних ПРацiвникiв i стулентiв

факультету соцiологiт. Здiйснено бiльье rроо*.о' монiторингових опитувань щолоякостi ocBiTHiX програМ (40% - за piBHеM бакалав ра, 4ОYо- за piBHeM магiстр а,20о/о -за piBHeM доктора фiлософiТ).
KpiM гарантiв ocBiTHix програм i викладачiв, якi забезпечують освiтнiй процесза конкретною програмою, в зустрiчах з експертами беруть yuu.roдекани/директори, голови нук - 

факультетiв/iнститутiв/навчально-науковихiнститутiв, працiвники вiддiлу забезп.,raп", якостi освiти, пuuч-u"о-методичного,планово-фiнансового i юридичного вiддiлiв, вiддiлу u.nipunryp" l оопторантури,



вiддiлУ кеДрiв, бухгалтерii, навчаJIьно-методичного вiдлiлу, I{ayKoBoi бiблiотекиiM, М,Максимовича, нлч, вiддiлУ .у"р"r"оУ вступноТ кампанiТ, представникиПервинноi профспiлковоi органiзацiт i ё;Йарламенту Унiверситету, працiвникиlнших загальноунiверситетських вiддiлiв, проректори з науково-педагогiчнот iнауковот роботи' ректор' Така масова участь загаJIьноунiверситетських пiдроздiлiв впроцесах акредитацit', враховуIочи кiлiкiсть програм, якi одночасно акредитуються,.рГанiЗаЦiйно забе'п'uУ""' uiддiпо,, ;;;;"."ення якостi освiти унiверситету.цей вiддiл супроводжус процеси акредитацii на Bcix етапах: вiд подання заявки iзавантаження вiдомостей самооцiнювання до прийняття рiшення на засiданнiнацiонального агентства iз забезпечення 
"noari 

Вищот освiти.практика акредитацiйних експертиз у звiтному перiолi вкотре пiдтвердила, щонайменше зауважень при акрелитаuiт *ооо о.uir"йт дiяльностi було на тихфакультетах/в iнститута*Z, йч-ьно-наукових iнстиrуru*' nul, ,*"" адмiнiстрацiя,науково-педагогiчнi працiвники i. злобувачi освiти не тiльки ознайомленi звимогами Положення про органiзацiю oc"iTH-.o npouecy i Положення про системузабезпечення якостi освiти та освiтнього процесу, але й керуються цимидокументами, На такиХ факультетах/в iнститута*/u пuuч-ьно-наукових iнститутах,за умови, що гарант с не тiльки гарним фахiвчем,.€ц9 й ентузiастом свост справи,ocBiTHi програми зазвичаЙ отримуваJIи найвищi оцiнки. У ч"спi найбiльш високихрезультатiв акредитацiй с магiстерськi програми:- економiчного факультету - <менеджмент органiзацiй i адмiнiстрування)

||:ffiЖ.r3;ёl"'НСЬКа) 
- Й <<EKoHoMiKa та економiчна полiтика>> (гарант

- механiко-математичного 
факультету - <Актуарна та фiнансова математика))(гарант Г. Шевченко) i <I\4атематика) (гарант М1. Городнiй);- нш мiжнародних вiдносин <мiжнародне приватне право) (гарантВ, Ка,такура) <Мiжнародний суловий ПРоцес (мова навчанняукраТнська/англiйська) / Internbtional LitigaiiБnu-(.upunr'M. Гнатовський).Водночас 202ll2O22 н.р. був ознаменований i"r, що 7 ocBiTHix програм (одназа piBHeM бака,гlавра i шiстi за piBHeM ,иu.i.rpul були акредитованi умовно: оПП<]\4атематика)) (0l4 Середня ocBiTa), онп <Управлiння проектами) ioI1п<Управлiння проектами) (122 KoMn'rr.pnl nuy*";, онП <Лазерна i оптоелектроннаTexHiKa> ( l52 Метрологiя та iнфорrчuiипо-r"riрru-опu ,.*n;na), онп <високi

'еХНОЛОГiТ 
(бiОТеХНОЛОГiЯ)> (l62 БiотехнологiТ та бiоiнженерiя), опп <захистiнформаuiТ в телекомунiкацiях> (|72 Телекомунiкацii та радiотехнiка), опIl<I\4iжнаролнi фiнанси та iнвестицi т> (2g2Мi;;й"днi економiчнl вiдносини).у кожному конкретному випадку Унiверситет мав пiдстави вислови'и(i висловлював) своЮ незгодУ ia опр.r"ми зауваЖеннями i висновками ЕГ та ГЕР,однак у згаданих вище програмах, на жаJIь, були й реальнi недолiки. Bci вони, поcyTi, с рудиментами старого пiдходу до формування ocBiTHix програм, за якогонед€Lпекоглядно звужене розумiнн, noro,rn"* iHTepeciB onp.r"" викладачiвставиться Вище за iнтереси здобувачiв освiти, inr.p.." Унiверситету,факультету/iнституту/навчалliпо-пuупоuо.о iнституту, стратегiчних iHTepeciBкафелри, Збереlкення Таких пiдходiв не робить "..ri одному з лiдерiв вищоi освiтиУкраТни. Так само неприйнятним е порушення гарантами програм i кафедраминормативноi бази Унiверситету.

данi щодо результатiв акредитацii за галузями знань свiдчать, що найбiльшепроблем для Унiверситету виникас перевах(но в випадках, коли запроваджуються



ocBiTHi програми за тими гЕlJIузями
Унiверситету, розширюеться спектр

(спецiальностями), якi не
його ocBiTHix послуг без

с традицiйними лltя
сформованих гiдних

дJIя класи чного унlверси вня l методиtIного забезпечення

Га,тузь знань

Всього
акредитовано

[рограм у
|"02l12022 н.р.

У тому числi
визIlачених як:

За рiвнями
(зразк

ова)
(умовн

а))

бакалав

р
магlстр

Ph
D0l освiта/Педагогiка l l l

чl tJцзццард! науки 2 2u) Lоцlальнl та поведiнковi
цqуци lб l l l5U/ уItравлlння та

едrЦЦ]рування 8 l l 709 Бiологiя
1 l

U l lриродничl наJ/ки 3 l 2
1 МIатематика та статистика 5 2 2 J

ll]tФ_op уgцr й н i техн ол о г iT 5 ) 5l5 двтоматизацiя та
приладобудування l l l
о лlмlчна та бlоtнженерiя 2 l 2l7 Електронiка та

19д9ц9щунiкацiТ 2 I 2l9 ApxiTeкTypa та
ФЛщg,"t]qо
ZU Аграрнi науки та

цр9довольство
22 Охорона здоров'я l ljr !._оцlаJrьна роОота
24 Сфера обслуговування
28 Публiчне управлiння та
адмiнiстрування
29 Мiжнароднi вiдносини l8 2 l l l7

Разом о5 6 7 7 58 0

серед рекомендацiй, якi найчастiше звучать У вiдгуках експертiв, с Taki:
пiдтвердЖеннЯ унiкальностi ocBiTHix програм результатами навчання iopie нтацiсю на галузевi/регiональнi/спецiалiзованi потреби ринку прачi тазлобувачiв, бiльш iнтенсивне з€tJIучення роботодавцiв i злоЁуuачiв до формування йперегляду програм (Критерiй l. Проектування i цiлi оП);- вдосконаJIення структурно-логiчних схем оП для вiдображення логiкипослiдовностi оК, збiльшення частки науково.r'lдослiдницькоi складовоТ OIl(Критерiй 2. Структура i змiст ОП);

- переклад нормативних akTiB Унiверситету щодо органiзацiт освiтньогопроцесу англiйською мовою (Критерiй 3. Щоступ до оГI та визнання результатiвнавчання);
- посилення вiдповiдальностi кафедр за ошiнку якостi робочих програм ОК,свосчасне оновлення перелiкiв рекомендованоI лiтератури в робоч""'прь.рамах,



бiльш активне зfu,Iучення гостьових професорiв (критерiй 4. Навчання i викладанняза ОГI);
- активiзашiя залучення професiоналiв-практикiв i роботодавцiв до викладання(Критерiй 6. Людськi ресурси);- вдосконаJIення структури. сайтiв Унiверситету i структурних пiдроздiлiв(Критерiй 7. OсBiTHC середовище i матерiальнi рJсурси);- вдосконаJIеннЯ процесУ обговорення резуЛьтатiв опитування iз Здобувачами,поглиблення комуrliкацiТ iз стейкхолдерами, вдосконаJIення механiзмiв зворотногозв'язку, запровадження постакредитацiйного монiторингу ocBiTHix програм(Критерiй 8. Внутрiшнс забезлечення якостi оп).
Ключовi чинники, якi впливаюТь на об'сктивнiсть оцiнювання ocBiTHixпрограм зво Укратни Нацiональним агентством iз забезпечення якостi освiти,з€Lлишились практично незм iнними :- надмiрне звуження позитивнот

пiдкритерiТв;
частини шкЕuIи оцiнювання критерiТв i

- вiдсутнiсть роботодавцiв у складi експертних груп;
- суто формальнi вимоги до фаховоТ квалiфiкацiТ експертiв;
- недостатнi обсяги часу в експертiв для роботи з документами перед вiзитом iлля роботи над звiтом пiсля вiзиту;
- суб'сктивiзм частини експертiв у TpaKTyBaHHi критерiiЪ оцiнювання ocBiTHixпрограм, намагання нав'язати практику власних унiверЬитетiв;- надмiрна завантаженiсть експертiв, .ruar"nu з яких починае роботу над новоюакрелитацiйною справою, не завершивши звiт про попередню.

у 20221202З навч€шьному polti графiк акредитацiТ Нацiонального агентства
,свiти 'unn.o"u. 
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Галузь знань
Заплановано на 2022lrтп н.

за рiвнями:

l]ного кордоll
28 tIублiчне правлi ння та адмiнiс.rруuuп,,,
29 Мiжнароднi вiдt-tосини
Разом

зважаючи на вищезазначене, Вчена Рада Унiверситету ухвалюс:l. Доповiдь проректора з науково-педагогiчноi. poOoi" А. Гожика uПрорезультатИ акредитацii ocBiTHix програм Унiверситету за yciMa рiвнями Вищотосвiти у 202l12022 н.р.)) взяти до вiдома.
2, I1popeKTopy з науково-педагогiчноТ роботи А. Гожику, вiллiлу забезпеченняякостi освiти, навч€шьно-методичному uiддiпу, вiддiлу аспiрантури i докторантури,

I нституту п iслядипломноТ освiти :

2,|, !овести до вiдома факультетiв/iнститутiв/навч€lJIьно-науковихiнститутiв узагальненi оцiнки 
'та 

ключовi рекомендацil, наданi за
результатами звiтiв експертних груп й експертних висновкiв .*у..r"* puo
за yciMa освiтнiми лрограмами.

вidповidальнi; керiвник вiддiлу забезпечення
якостi освiти !. Щеглюк, керiвник вiддiлу
аспiрантури i докторантури Д. Ткачук
TepMiH: до 0l .01 .2023 р.

2,2, Розробити i подати на розгляд Науково-методичнот радиунiверситету проскт оновлених Методичних рекомендацiй щодо заповнення
описiв ocBiTHix програм.

вidповidqпьнi: керiвник вiддiлу забезпечення
якостi освiт.и !. Щеглюк.
TepMiH: до 0l .0l .202З р.

2.3. Запровадити постiйний 
_монiторинг щодо оприлюднення робочихпрограм ок на сайтах факультетiв/iнститутiu/нав.rально-наукових

lнститутlв.

вidповidальнi; керiвник навчаJIьно-
методичного вiддiлу д. Пижик.
Термiн: двiчi на piK на початку семестру.

2,4, Провести два тренiнги iз питань забезпечення якостi освiти длягарантiв ocBiTHix програм, завiдувачiв кафедр, керiвництва
факультетi B/i нститутi в/навчаJI ьно- наукових i нститутi в.

Вidповidапьнi: проректор з науково-
педагогiчноI роботи А. Гожик, лиректор IПо

Всього

l l

lз 8 5

252 124 l2l 7

ЗВо, яка е унiкальною не тiльки u прuпr";''йЪйа""#'";'-r"То:J,Нl:
свропейського просторУ вищоI освiти, urru.u. абсолютноi злагодженостi дiй iвисокот вiдповiдальностi вiд ycix задiяних в процесi акредитаuiт структурнихпiдроздiлiв i посадових осiб.



Н. Ткаченко, керiвник вiддiлу забезпечення
якостi освiт.и Д. Щеглюк.
TepMiH: до 0l .0l .202З р.

3 . Факул ьтетам/iнститутам/навч€lJIь но- науковим iнститутам :

3.1. обговорити (за участi керiвника вiддiлу забезпечення якостi освiти!. Щеглюк, керiвника навчаJIьно-методичного вiддiлу А. Пижика, керiвникавiддiлУ аспiрантури i докторантурИ А. Ткачук) доповiдь проректора знауково-ПедагогiчноТ роботИ А. Гоя<ика кПро результати акредитацiТocBiTHix про.грам Унiверситету за yciMa рiвнями '"*ы ocrir" у 202l12022н,р,) на засiданнях вчених рал факультетiв/iнститутiв/пuu.rоrо"о-наукових
iнститутiв.

Вidповidальнi; проректор з
педагогiчноТ роботи А. Гожик,
факул bTeTi в/дир е ктор и/н ач а.гl ь н и ки
I{авчiL,IьFIо-наукових i нститутi в.
TepMiH: до l6.12.2022 р.

науково-
декани

iнститутiв/

4. Iнформацiю про хiд
у листопадi 202З року.

З,2, Забезпечити постакредитацiйний монiторинг ocBiTHix програм.Вidповidальнi; декани факультетiв/
директори/начальники iнститутiв/навчально-
наукових iнститутiв.

_, . _ _ TepMiH: упродовж навч€UIьного року.J.J. Jаоезпечити, зокрема шляхом проведення спецiалiзованих
ceMiHapiB i консультацiй, о.пuйоrпення ycix учаъникiв освiтнього процесу зiX правами щодо формування власноТ ocBiTHboT TpaeKTopiT, участi в
улосконаленнi ocBiTHix програм, мохtливостi академiчнот йобiльностi, атакож iз принципами дотримання ними академiчнот доброчесностi.

Вidповidсъ,tьнi: декани факультетiв,
директори/начальники iнститутiв/навчально-
наукових tнститутiв.
Тер.пliн: до l6. 12.2022 р.

виконання }хваJIи засл}хати на засiданнi ректорату

5, Контроль за виконанням цiет ухв€tли покласти на першого проректораВ.I-гьчеька.

Перший проректор Володимир IЛЪЧЕНКО

Проректор
з науково-педагогiчнот роботи

{

Андрiй ГоЖИК


