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Program of the All-Ukrainian scientific and pedagogical 
advanced training 

 

1. Management of preparation and the procedure 
of educational program accreditation 

20 
hours 

2. Expert group requests and running of focus 
groups for accreditation examination 

14 
hours 

3. Practice and procedure for filling in a Form on 
self-evaluation of an educational program: 
criteria 1 and 2 

14 
hours 

 Independent work 10 
hours 

4. Practice and procedure for filling in a Form on 
self-evaluation of an educational program: 
criteria 3, 4, 5 

14 
hours 

5. Practice and procedure for filling in a Form on 
self-evaluation of an educational program: 
criteria 6, 7, 8 

14 
hours 

6. Practice and procedure for filling in a Form on 
self-evaluation of an educational program: 
criteria  9, 10, 11 

14 
hours 

 Independent work 10 
hours 

7. Partciularities of the functioning and 
accrediation PhD programs 

30 
hours 

8. Preparation for accrediting art programs: from 
an intent to recieve a certificate on exemplary 
accreditation 

30 
hours 

 Independent work 10 
hours 

 

Total: 180 teaching/working hours  



 
 

Програма всеукраїнського науково-педагогічного  
підвищення кваліфікації 

 
1. Організація підготовки та процедура 

акредитації освітньої програми 
20 

годин 
2. Запити експертних груп та підготовка 

фокус-груп до акредитаційної експертизи 
14 

годин 
3. Порядок і процедура заповнення 

Відомостей про самооцінювання освітньої 
програми: критерії 1 та 2 

14 
годин 

 Самостійна робота 10 
годин 

4. Порядок і процедура заповнення 
Відомостей про самооцінювання освітньої 
програми: критерії 3, 4, 5 

14 
годин 

5. Порядок і процедура заповнення 
Відомостей про самооцінювання освітньої 
програми: критерії 6, 7, 8 

14 
годин 

6. Порядок і процедура заповнення 
Відомостей про самооцінювання освітньої 
програми: критерії 9, 10, 11 

14 
годин 

 Самостійна робота 10 
годин 

7. Особливості функціонування та акредитації 
освітньо-наукових програм рівня PhD 

30 
годин 

8. Підготовка до акредитації мистецьких 
програм: від заяви про наміри до 
сертифіката про зразкову акредитацію 

30 
годин 

 Самостійна робота 10 
годин 

 

 Усього: 180 навчальних/робочих годин 
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