
Обґрунтування технічних та якісних характеристики предмета закупівлі 

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710») 

 

1 Назва предмета закупівлі Послуги акредитації освітньої програми «Психологія», 

рівень: перший (бакалаврський) 

код за ДК 021:2015: 98110000-7 Послуги підприємницьких, 

професійних та спеціалізованих організацій 

2 Вид процедури Переговорна процедура  

3 Ідентифікатор закупівлі UA-2022-06-24-004465-a 

4 Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 61 900,74 грн. без ПДВ 

5 Обґрунтування технічних 

та якісних 

характеристики предмета 

закупівлі 

 

    З метою підвищення якості вищої освіти у 

Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ 

та зважаючи на необхідність проведення оцінювання освітніх 

програм на предмет відповідності стандартам вищої освіти 

виникла необхідність проведення закупівлі згідно предмету -  

Послуги акредитації освітньої програми «Психологія», рівень: 

перший (бакалаврський) - код національного класифікатора 

України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –  код за 

ДК 021:2015:98110000-7 Послуги підприємницьких, професійних 

та спеціалізованих організацій    

 Акредитація освітньої програми - оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою 

на предмет: 

- відповідності стандарту вищої освіти, що включає, крім вимог 

стандарту за відповідною спеціальністю, дотримання ліцензійних 

умов; 

- спроможності закладу освіти виконати вимоги стандарту та 

забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітній 

програмі результатів навчання, у тому числі завдяки 

функціонуванню внутрішньої системи забезпечення якості; 

- досягнення заявлених у програмі результатів навчання 

(відповідність визначеного кредитного виміру освітніх компонент, 

обраних методів викладання та оцінювання тощо). 

Інституційна акредитація встановлює відповідність системи 

внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти чинним 

вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти. Необхідною 

передумовою проведення інституційної акредитації закладу вищої 

освіти є акредитація всіх його освітніх 

програм. 

           При проведенні акредитації органи акредитації керуються 

наступним: 

- основна частина процесу оцінювання здійснюється ініціатором 

(ЗВО), який готує самоаналіз освітньої програми і несе первинну 

відповідальність за якість освітніх послуг; 

- дані, які аналізуються, мають відображати результати реалізації 

програми та результати функціонування системи забезпечення 

якості; 

- всі аспекти (процеси) реалізації освітньої програми розглядаються 

в комплексі, завдання акредитації не зводиться до перевірки 

дотримання окремих вимог стандартів, а передбачає її оцінку як 

цілого; 

- процедури процесу акредитації мають бути відомими і 



зрозумілими усім учасникам; 

- процедури процесу акредитації мають забезпечити щонайменше 

з’ясування точок зору усіх зацікавлених сторін, а, за можливості, і їх 

безпосередню участь в оцінюванні; 

- забезпечення якості у ЗВО залежить від рівня культури якості в 

ньому, а також від очікувань студентів та інших зацікавлених 

сторін; 

- експерт є зовнішнім оцінювачем, а не ревізором чи інспектором, 

його завдання не вичерпується констатацією наявності документів 

чи формальної відповідності кількісних показників, а полягає також 

у визначенні необхідних для покращення якості заходів та у 

спонуканні ЗВО до прогресу 

у своїй діяльності. 

Акредитація освітніх програм проводиться відповідно до Законів 

України «Про освіту» та «Про вищу освіту».  Відповідно до ст.17 

Закону України «Про вищу освіту» Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти є постійно діючим колегіальним 

органом. Статтею 18 Закону України «Про вищу освіту» 

передбачено повноваження Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти в частині щодо: проведення акредитації освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

проведення інституційної акредитації; розробки порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії та подає його 

на схвалення до центрального органу виконавчої влади у сфері 

освіти і науки; здійснює інші повноваження, передбачені Законом 

України «Про вищу освіту».  

Статутом Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 

квітня 2015 р. №244 агентству надаються повноваження щодо: 

формування вимог до системи забезпечення якості вищої освіти; 

аналізу якості освітньої діяльності закладів вищої освіти; прийняття 

рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної 

освітньої програми за результатами акредитаційної експертизи 

освітньої програми; прийняття рішення про акредитацію відповідної 

освітньої програми відповідно до письмової заяви закладу вищої 

освіти, що має відповідний сертифікат про інституційну 

акредитацію; розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, 

які здобувають наукові ступені; здійснює інші повноваження, 

передбачені законом.  

При цьому, відповідно до статті 25 Закону України «Про вищу 

освіту» та пункту 2 Розділу І Положення про акредитацію освітніх 

програм за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11 

липня 2019 року № 977 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 08 серпня 2019 р. за № 880/33851 єдиним суб'єктом 

уповноваженим на проведення акредитації освітніх програм є 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. 

Обсяг послуг: Послуги акредитації освітньої програми 

«Психологія», рівень: перший (бакалаврський) – 1 послуга; 

 

 


