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План

• Підхід до забезпечення якості у Великій Британії

• Кодекс якості Великої Британії

• Внутрішнє забезпечення якості

• Огляд QAA



Створено в 1997 році для надання системних послуг із 

забезпечення якості у вищій освіті Великої Британії 

Незалежна організація і зареєстрована благодійна організація

Керується Радою, відповідальною за ведення бізнесу і 

стратегію.

Голова ради:  сер Родні Брук

16 учасників

4 призначені установами вищої освіти

4 призначені установами з фінансування

6 незалежних директорів

2 учасники-студенти

3 спостерігачі

Про QAA



Обов’язок Агенції — гарантувати захист громадських інтересів 

у галузі стандартів кваліфікації вищої освіти, інформувати та 

заохочувати постійний розвиток в керуванні якістю вищої 

освіти

Цього можна досягти шляхом перегляду стандартів і якості 

навчання, а також надаючи узгоджені на загальнодержавному 

рівні точки відліку, що допомагають визначати чіткі та 

зрозумілі стандарти

Роль QAA



• Внески від закладів вищої освіти

• Контракти та угоди з радами та організаціями, що займаються 

фінансуванням у Великій Британії і яким QAA надає щорічні звіти

• Оплата від закладів вищої освіти, що замовляють нагляд за 

наданням освітніх послуг з метою імміграції, відповідно до вимоги 

Міністерства внутрішніх справ

• Додаткові приватні контракти, послуги консалтингу та розвитку 

бізнесу у Великій Британії та за її межами

Фінансування



Чому якість має значення

Принципи забезпечення якості

• Гарантувати стандарти надання дипломів вищої освіти

• Забезпечувати якість навчання

• Захищати інтереси студентів

• Просувати покращення якості

• Підтримувати репутацію британської вищої освіти

Принципи стосуються всіх освітніх можливостей, незважаючи 

на розташування, спосіб та предмет навчання



Стандарти

Порогові навчальні стандарти є мінімальним рівнем 
досягнень, що має продемонструвати студент для отримання 
диплому. 

Якість

Заклади вищої освіти повинні забезпечувати ефективне 
викладання, підтримку, оцінку та навчальні ресурси для 
студентів

Навчальні стандарти та якість



• Заклади вищої освіти

• Заклади з підвищення кваліфікації

• Приватні коледжі

• Інтегровані коледжі

• Іноземні заклади освіти

• Спеціалізовані заклади

• Професійні організації

• Масові відкриті онлайн-курси?

Сфера діяльності



Визначають практику роботи закладів відповідно до 
стандартів у секторі

• Кодекс якості вищої освіти Великої Британії

• Кваліфікаційна основа

• Стандарти для окремих предметів

• Описи програм

Точки відліку



QAA тісно співпрацює з галуззю вищої освіти Великої Британії 
з метою розробки, підтримки та оновлення Кодексу якості. 
Заклади вищої освіти застосовують його під час складання та 
виконання програм навчання. Наші оглядачі використовують 
його як основний орієнтир під час роботи. 

Кодекс якості дає всім закладам вищої освіти спільну базу 
для встановлення, опису та забезпечення навчальних
стандартів, а також якості навчальних можливостей, що вони 
надають.

Кодекс якості Великої Британії



Частина A про навчальні стандарти (включно з рамкою 
кваліфікацій вищої освіти)

Частина B про якість навчання та навчальний досвід 
студентів

Частина C про інформацію щодо надання вищої освіти

Структура кодексу



Внутрішні системи забезпечення 

якості



Установи, що здійснюють 

самоакредитацію

«Вища освіта Великої Британії базується на принципі автономії та 

відповідальності закладу, що видає дипломи, за навчальні 

стандарти та якість навчальних можливостей пропонованих 

програм, а також наданих кваліфікацій». 

Кодекс якості QAA



Забезпечення та покращення якості 

навчання

Розділ B1: Складання, розробка та затвердження програм

Очікування

«Заклади вищої освіти, виконуючи обов’язки зі встановлення та 

підтримки навчальних стандартів, забезпечення та покращення 

якості навчальних можливостей, використовують ефективні 

процеси для складання, розробки та затвердження програм». 



• Стратегічний нагляд за процесом розробки та затвердження 

програм

• Чіткі критерії оцінки програм 

• Визначені ролі та процеси  складання, розробки та затвердження 

• Процеси проходять регулярну оцінку щодо їх придатності до 

використання 

• Зовнішні відгуки від експертів і практиків

• Залучення студентів до процесу

• Підтримка розробки нових програм

Індикатори ефективної практики



• Слід здійснювати регулярний моніторинг і перегляд програм

• Навчальний заклад вищого рівня несе відповідальність за 

стандарти 

• Участь зовнішніх експертів в огляді

• Програми переглядають на предмет актуальності, придатності та 

відповідності результатів навчання 

• Процеси закриття програм ведуть, беручи до уваги інтереси 

студентів 

Моніторинг та перегляд програм



Інституційний огляд з боку QAA 



• Скоріше процес, ніж подія.

• Заснований на критичному самооцінюванні

• Експертів з огляду обирають із інших університетів

• Двоетапний процес:  аналіз отриманих письмових даних і 

візит до закладу

• Судження щодо якості та стандартів

• Опубліковані звіти

• Наступні заходи, включно з планами дій

• Шестирічний цикл оглядів

Огляд вищої освіти (HER)



Оглядова команда виносить судження щодо того, як заклад: 

• встановлює та підтримує навчальні стандарти

• керує якістю навчальних можливостей для студентів

• покращує освіту, що надає

• керує якістю публічної інформації.

Огляд вищої освіти (HER)



• З відзнакою

• Відповідає очікуванням у Великій Британії

• Вимагає покращень для відповідності очікуванням у 

Великій Британії

• Не відповідає очікуванням у Великій Британії

Судження



• Призначені для широкого кола читачів — інформація про 

заклади вищої освіти 

• Більш детальна інформація для закладу — посилання на 

докази 

• Проекти звітів перевіряються закладом освіти

• Судження щодо потреби у покращеннях змінюють після 

успішного запровадження планів дій

Звіти



Registered charity numbers 1062746 and SC037786

@QAAtweets

qaa.ac.uk

Д-р Стівен Джексон

Директор із забезпечення якості

Агенція із забезпечення якості у вищій освіті, Велика Британія


