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РЕФЕРАТ

         У магістерській роботі проведено аналіз стану вищої освіти в Україні в

дореформений період 2010-2015 роках, подана оцінка фінансових показників

забезпечення діяльності освітньої галузі в 2010-2015 роках. Визначено мету,

завдання і напрямки реформування вищої освіти. Охарактеризовано процес

реалізації реформ та створення системи забезпечення якості вищої освіти,

розглянуто фінансовий аспект реформування. Проаналізовано діяльності

експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для

проведення акредитації освітніх програм. Визначено критерії роботи

експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.Ключові 

слова: освіта, університет, акредитація, освітня діяльність,

освітня програма, якість.

       Ключові слова: освіта, університет, акредитація, освітня діяльність,

освітня програма, якість.

        The master's thesis analyzes the state of higher education in Ukraine in the

pre-reform period 2010-2015. The financial indicators of providing educational

activity in 2010-2015 are submitted. The purpose, tasks and directions of higher

education reform are determined. The process of implementation of reforms and

creation of the system of quality assurance of higher education is characterized, 

thefinancial aspect of reform is considered. The activities of the experts of the

National Agency for Quality Assurance in Higher Education for the accreditation

of educational programs are analyzed. The criteria for the work of experts of the

National Agency for Higher Education Quality Assurance have been determined.

       Keywords: education,university,accreditation,educational activity,      

educational program, quality.

       


