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Європейська сертифікація інженерів: 
паспорт інженера та гарантія якості освіти 



Асоціація ректорів вищих технічних 
навчальних закладів України 

(заснована у червні 1999) 

52 університети Асоціації 
налічують 300 тис. 

студентів. Спеціалізації 
університетів 

представляють весь 
спектр інженерних 
спеціальностей, IT-

технологій, 
машинобудівних, 

металургійних, хімічних, 
гірничих і т.д. 

Центр незалежної акредитації  
інженерних програм  

(заснований у листопаді 2015) 

Мета Асоціації  
 

Сприяння розвитку 
технічної освіти, яка б 

відповідала міжнародним 
стандартам в інженерних 

галузях та нових 
пріоритетних напрямках 

інженерної та 
фундаментальної науки 



Система ліцензування та акредитації  
освітніх програм в Україні до 2014 р. 

Міністерство освіти і науки 
України   

Вищі навчальні заклади 
України  

1. Розробка Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державних вимог до 
акредитації 

2. Проведення ліцензійної експертизи та 
видача ліцензій 

3. Перевірка діяльності закладів освіти 
щодо виконання Ліцензійних умов,  
Державних вимог до акредитації та 
оцінювання якості підготовки фахівців 

4. Акредитація освітніх програм та видача 
сертифікатів про акредитацію 

Повноваження 
  

1. Розробка освітніх програм та 
внутрішньої системи  
забезпечення якості освітньої 
діяльності 

2. Виконання Ліцензійних умов та  
Державних вимог до 
акредитації 



Система ліцензування та акредитації  
освітніх програм в Україні 

Вищий навчальний заклад 
України 

Національне агентство із 
забезпечення якості вищої 

освіти 

Міністерство  
освіти і науки  

України  

1. Розробляє освітні 
програми (для 
відповідного рівня вищої 
освіти за відповідною 
спеціальністю) 

2. Вносить інформацію про 
ресурсне забезпечення 
закладу освіти до Єдиної 
державної електронної 
бази з питань освіти 

3. Подає письмову заяву 
для отримання ліцензії 

1. Аналізує якість освітньої 
діяльності вищих 
навчальних закладів 

2. Проводить ліцензійну 
експертизу, готує 
експертний висновок 
щодо можливості 
видачі ліцензії 

3. Проводить акредитацію 
освітніх програм, за 
якими здійснюється 
підготовка здобувачів 
вищої освіти. 

Протягом 10 робочих днів 
приймає рішення про 

видачу вищому 
навчальному закладу 

ліцензії на провадження 
освітньої діяльності або 

обґрунтовано відмовляє у 
її видачі. 



Асоціація 
ректорів вищих 

технічних 
навчальних 

закладів України 

Інвестиції 
промисловості 

ФІНАНСУВАННЯ 

Акредитації 
інженерних 

програм 

Проекти 
міжнародних 

організацій 
(ERASMUS +) 

Видача сертифікатів  
EUR-ACE 

Центр  
незалежної 
акредитації  
інженерних 

програм 

Наглядова 
Рада 

Виконавчий 
директор 

Команда 
експертів 



Засідання Генеральної Асамблеї ENAEE 

Італія, Рим  
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«Програма розвитку лідерського 
потенціалу університетів України»  

за підтримки Британської Ради в Україні 

Вдосконалення системи оцінювання та 
забезпечення якості інженерної освіти  

в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
(січень 2017) 

Партнер 
 

Quin`s University of Belfast 



Забезпечення якості інженерної освіти  
у країнах східного партнерства 

(EDITS) 

У лютому 2017 році подано проект 
у рамках конкурсу програми 

Erasmus+ (КА2. Capacity Building)  
на отримання фінансування. 

Мета проекту 
 
Розвиток місцевих установ, 

які будуть відповідати за 
забезпечення якості 
інженерної освіти в 

Україні, Грузії та 
Азербайджані. 

 



Координатор  

Політехнічний інститут Порту, 
Португалія 

Партнери  
з країн Східного партнерства 

 
• Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря 
Сікорського», Україна 

• Національний технічний університет України 
«Харківський політехнічний інститут», Україна 

• Національний гірничий університет, Україна 
• Батумський Державний університет Шота Руставелі, 

Грузія 
• Грузинський технічний університет, Грузія 
• Азербайджанський технічний університет, 

Азербайджан 
• Азербайджанський державний університет нафти і 

промисловості, Азербайджан 
• Міністерство освіти та науки України 
• Міністерство освіти та науки Грузії 
• Міністерство освіти Азербайджану 

Склад консорціуму 

Партнери 
з Європи 

• Варшавська Політехніка, Польща 
• Флорентійський університет, Італія 
• Університет Леону, Іспанія 
• Італійське агентство забезпечення якості 

(QUACING) 
 



Визнання дипломів про освіту 
в Турецькій Республіці 

Процедура визнання еквівалентності 
дипломів може бути значно 
спрощена та прискорена у разі 
членства України в профільних 
європейських та світових системах 
акредитації інженерної освіти, 
наприклад, в ENAEE, IEA WA 
 
 
У разі відсутності українських ВНЗ в  
подібних загальновизнаних системах  
акредитації процедура встановлення 
еквівалентності дипломів проходить  
значно складніше  

Візит голови Ради Вищої освіти   
Турецької Республіки 

 
проф. М.А. Єкта Сарача 
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