
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА 
ЗАГАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ АКРЕДИТАЦІЇ 



Акредитація освітньої програми  

оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності 
закладу вищої освіти за цією програмою на предмет 
відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання 
вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі 
результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості 
освітньої програми. 

У межах однієї спеціальності на одному рівні вищої освіти 
може здійснюватись одночасна акредитація двох або більше 
освітніх програм (+ 1 експерт на програму, для ЗВО фінансово 
вигідно). 



Терміни проведення акредитації 

Акредитація вперше проводиться упродовж останнього року 
навчання першого набору здобувачів вищої освіти за освітньою 
програмою. 

Наступна (чергова) акредитація проводиться впродовж останнього 
року строку дії сертифіката про акредитацію або протягом строку 
дії умовної (відкладеної) акредитації.  

ЗВО має право достроково ініціювати проведення чергової 
акредитації. 

 Якщо чергову акредитацію не проведено до завершення строку дії 
сертифіката про акредитацію/умовної (відкладеної) акредитації вона 
проводиться у тому самому порядку, що вперше. 



Підготовчий етап акредитаційного 
процесу 

 1 червня -1 серпня 

 ЗВО повідомляє Національне агентство про намір подати освітню 
програму на акредитацію (слід заздалегідь повідомити навчальний 
відділ університету) 

 до 1 вересня 

 Національне агентство повідомляє місяць, коли очікує заяву від ЗВО  

 Національне агентство відкриває доступ ЗВО до електронного 
кабінету 

  



Протягом 5 днів з дня подачі заяви ЗВО 
Національне агентство визначає: 

склад експертної групи: 3 експерти, в т. ч. 1 студент;  

строк  роботи експертної групи; 

дати виїзду експертної групи до ЗВО; 

кінцевий термін подання звіту про результати акредитаційної 
експертизи; 

працівника секретаріату, що супроводжує акредитаційну експертизу. 

  



Перелік документів, які ЗВО подає 
для формування акредитаційної справи 

заява про проведення акредитації освітньої програми; 

освітня програма та навчальний план за цією програмою;  

звіт про самооцінювання освітньої програми, та документи, що 
підтверджують наведені у ньому відомості(наприклад, наказ про 
призначення гаранта, навчально-методичні матеріали, CV викладачів і т.ін.); 

рецензії та відгуки роботодавців. 

 Матеріали для акредитації подаються в електронній формі через 
офіційний портал НАЗЯВО. 

 Відповідальність за підготовку відомостей про самооцінювання ОП 
покладена на її гаранта. 



Методологія оцінювання 
Оцінювання ОП за шкалою із чотирьох можливих «рівнів відповідності» за 
кожним із критерії:  

 Рівень 
відповідності 

Твердження про відповідність 
критерію 

Твердження про недоліки у 
контексті критерію  

 
A 

повна відповідність або 
інноваційний/взірцевий характер 

недоліки відсутні 

B загалом відповідність недоліки, що не є суттєвими 

 
E 

 
загалом (часткова) невідповідність 

недоліки, що можуть бути усунуті в 
однорічний строк 

 
F 

 
невідповідність недоліки, що не можуть бути усунуті в 

однорічний строк або недоліки, що 

мають фундаментальний характер 



Методологія оцінювання 
Рішення про акредитацію освітньої програми – ОП відповідає всім 
критеріям за рівнями «A» або «B». 

Зразкова акредитація - відповідність за рівнем «A» встановлено щодо 
п’яти і більше критеріїв. 

Умовна (відкладена) акредитація – відповідність за рівнем «Е» щодо 
одного або двох критеріїв і за жодним із критеріїв не встановлено 
відповідності за рівнем «F». 

Відмова в акредитації – принаймні за одним критерієм встановлено 
відповідність за рівнем «F» або встановлено відповідність за рівнем «E» 
щодо трьох і більше критеріїв. 



Строк дії сертифікатів 
Вперше видається строком на п’ять років 

Чергова (повторна) акредитація – строком на 10 років.  

 

Строк дії рішення про умовну (відкладену) акредитацію – 1 рік. 

 

У разі відмови в акредитації ЗВО може подати документи для 
акредитації цієї самої ОП відповідно до процедури наступного 
навчального року.  



Повторна акредитаційна експертиза 
1. коли Національне агентство не погоджується з експертним висновком 

ГЕР; 

2. якщо акредитаційна експертиза була проведена із порушенням 
процедури; 

3. якщо є підстави вважати, що експертна група у звіті дійшла явно 
необґрунтованих висновків. 



Відмова в акредитації 
1. коли в документах подані завідомо недостовірні відомості; 

2. якщо ЗВО відмовив у допуску експертній групі під час виїзду до ЗВО, 

створив перешкоди для експертної групи, вчинив інші протиправні або 

недобросовісні дії, які унеможливили проведення акредитаційної 

експертизи; 

3. коли встановлено, що освітній процес за освітньою програмою є 

удаваним (фіктивним). 



Програма візиту 
Акредитаційний візит відбувається за програмою, яка 
складається експертною групою та узгоджується як мінімум за 3 
робочих дні до початку візиту із керівником ЗВО та гарантом ОП. 

Тривалість виїзду експертної групи до закладу вищої освіти не 
може перевищувати трьох днів. 

 

ЗВО забезпечує присутність осіб, з якими заплановані зустрічі, 
індивідуальні співбесіди, інтерв’ю, фокус-групи. Оптимальна 
кількість учасників кожної зустрічі становить 5-10 осіб. 

 



Програма візиту – орієнтовний 
перелік зустрічей 

Зустріч 1 з керівником, гарантом та менеджментом ЗВО; 

Зустріч 2 з академічним персоналом ОП; 

Зустріч 3 із представниками студентського самоврядування; 

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти ОП; 

Зустріч 5 з роботодавцями; 

Зустріч 6 із адміністративним персоналом; 

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами; 

Зустріч 8 з випускниками ОП 

+Відкрита зустріч 



Критерій 1 – проектування та цілі ОП 

 Підкритерій 1.1 - (1) чіткість цілей ОП, та (2) їхній взаємозв’язок з місією 
та стратегією ЗВО.  

 Підкритерій 1.2 - залучення стейкхолдерів до формулювання цілей та 
програмних результатів навчання. 

 Підкритерій 1.3 - контекст, у якому існує ОП. ЗВО має продемонструвати, 
що він ураховує (1) тенденції розвитку спеціальності і галузевий контекст, 
(2) тенденції розвитку ринку праці, (3) регіональний контекст та (4) досвід 
аналогічних вітчизняних та іноземних ОП. 

 Підкритерій 1.4 - відповідність ОП стандартові вищої освіти за 
відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за його наявності). 



Критерій 2 – структура та зміст ОП 
 Підкритерій 2.1 -  загальний обсяг ОП (у кредитах ЄКТС).  

 Підкритерій 2.2 - (1) чітка структура змісту ОП, (2) освітні компоненти, включені 
до ОП, складають логічну взаємопов’язану систему, (3) освітні компоненти 
дозволяють досягти цілей та програмних РН.  

 Підкритерій 2.3 - відповідність змісту ОП визначеній для неї предметній сфері. 

 Підкритерій 2.4 - можливість формування індивідуальних освітніх траєкторій 
здобувачів вищої освіти. 

 Підкритерій 2.5 - практична підготовка здобувачів вищої освіти. 

 Підкритерій 2.6 -  набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft 
skills), що відповідають заявленим цілям програми. 

 Підкритерій 2.7 - урахування вимог професійного стандарту під час розроблення 
ОП (на разі у процесі розробки). 

 Підкритерій 2.8 - співвіднесення фактичного навантаження здобувачів освіти та 
обсягу ОП/окремих освітніх компонентів у кредитах ЄКТС. 

 Підкритерій 2.9 - стосується ОП, які передбачають навчання за дуальною формою 
освіти 

  



Критерій 3 – доступ до освітньої 
програми та визнання результатів 

навчання 
 Підкритерій 3.1 - вимоги до правил прийому на навчання за ОП.  

Аналізуються норми, які стосуються прийому на конкретну ОП 

 Підкритерій 3.2 - правила прийому на ОП мають враховувати особливості 
самої програми.  

 Підкритерій 3.3 – процедура визнання результатів навчання, здобутих в 
інших ЗВО (українських та закордонних) та її дотримання.  

 Підкритерій 3.4 – процедура визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті, 



Критерій 4 – навчання і викладання за 
освітньою програмою 

 Підкритерій 4.1 - вимоги щодо форм навчання і викладання.  

Вони мають (1) сприяти досягненню заявлених у освітній програмі цілей та програмних РН, (2) 
відповідати вимогам студентоцентрованого підходу, та (3) відповідати принципам академічної 
свободи. 

 Підкритерій 4.2 - інформування здобувачів вищої освіти про освітній процес. 

Рекомендованою формою представлення інформації про освітні компоненти є силабус. 
«Навчально-методичні комплекси дисциплін» (НМКД) наразі не передбачені жодним нормативним 
документом. 

 Підкритерій 4.3  - поєднання навчання і досліджень під час освітнього процесу. 

Імітація (наприклад, організація фіктивних «студентських науково-практичних 
конференцій», участь у яких є дефакто обов’язковою) - недолік 

 Підкритерій 4.4 - оновлення викладачами змісту освіти на основі найновіших 
досягнень і сучасних практик у відповідній галузі. 

 Підкритерій 4.5  - інтернаціоналізація діяльності ЗВО. 



Критерій 5 – контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів вищої освіти та 

академічна доброчесність 
 Підкритерій 5.1 - набір загальних вимог щодо контрольних заходів. Він 
стосується як поточного, так і підсумкового контролю (атестації). 

 Підкритерій 5.2 - використання форм атестації, які визначені у відповідному 
стандарті вищої освіти. 

ЗВО можуть вводити також і додаткові форми атестації, що не передбачені стандартом 

 Підкритерій 5.3 - процедурні аспекти проведення контрольних заходів. 

 Підкритерій 5.4 - забезпечення академічної доброчесності під час реалізації ОП. 
Елементи: (1) політика, стандарти та внутрішня нормативна база ЗВО з цього питання;  

(2) інституційне забезпечення – наявність окремого структурного підрозділу (посадової особи), 
який (яка) опікується питаннями академічної доброчесності, або чіткий розподіл відповідних 
функцій та повноважень між наявними структурними підрозділами (посадовими особами) ЗВО; 
(3) відповідні інформаційно-технологічні засоби. 



Критерій 6 – людські ресурси 
 Підкритерій 6.1 - відповідність академічної та/або професійної кваліфікації 
викладачів цілям та програмним РН. 

ЗВО обґрунтовує відповідність викладачів тим дисциплінам, які вони викладають. Ці вимоги 
вужчі, аніж вимоги щодо кваліфікації викладачів, викладені у Ліцензійних умовах провадження 
освітньої діяльності. 

 Підкритерій 6.2  - процедура конкурсного добору викладачів.  

професіоналізм та спроможність забезпечити викладання відповідно до цілей ОП 

 Підкритерій 6.3. - залучення роботодавців, до освітнього процесу.  

 Підкритерій 6.4 - залучення до аудиторних занять професіоналів-практиків, 
експертів галузі, представників роботодавців (не є жорсткою вимогою). 

 Підкритерій 6.5 - професійний розвиток викладачів. 

Проходження усіма викладачами «підвищення кваліфікації» не обов’язково свідчить про наявність 
дієвої системи професійного розвитку. 

 Підкритерій 6.6  - стимулювання викладацької майстерності. 

Система матеріального та/або морального заохочення викладачів 



Критерій 7 – освітнє середовище та 
матеріальні ресурси 

 Підкритерій 7.1 - наявні фінансові, матеріально-технічні ресурси та навчально-
методичне забезпечення ОП. 

 Підкритерій 7.2 - безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до 
інфраструктури та інформаційних ресурсів, необхідних для навчання, викладацької та/або 
наукової діяльності в межах ОП. 

 Підкритерій 7.3  - освітнє середовище ЗВО. 
Воно стосується освітньої діяльності (матеріальні умови навчання, взаємовідносини із викладачами тощо) і 
позаосвітньої діяльності (можливості для соціальних активностей на кампусі, гуртожитки, студентські сервіси 
тощо). Включає цінності академічної спільноти, практики соціальних взаємодій (взаємоповага та взаємна 
вимогливість), суб’єктивний досвід усіх учасників освітнього процесу. 

 Підкритерій 7.4 - різні види підтримки здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП. 

Освітня, організаційна, інформаційна, консультативна і соціальна. 

 Підкритерій 7.5 - створення умов для реалізації права на освіту особам з особливими 
освітніми потребами. 

 Підкритерій 7.6 - наявність політики і процедур вирішення конфліктних ситуацій. 

процедури щодо (1) розгляду повідомлень про сексуальні домагання, (2) дискримінацію та (3) корупцію.  



Критерій 8 – внутрішнє забезпечення 
якості ОП 

 Підкритерій 8.1 - розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд ОП 
відбувається згідно із визначеною загальноінституційною політикою та процедурами ВЗЯ. 

 Підкритерій 8.2 - залучення здобувачів вищої освіти до процесу періодичного перегляду 
ОП та інших процедур забезпечення її якості. 

 Підкритерій 8.3 - взаємодія із роботодавцями у межах ВСЗЯ. 

 Підкритерій 8.4 - наявність практики збирання, аналізу та врахування інформації щодо 
кар’єрного шляху випускників ОП. 

 Підкритерій 8.5 - наявність реакції ВСЗЯ на виявлені недоліки в ОП 

 Підкритерій 8.6 - врахування зауважень і пропозицій, висловлених під час попередніх 
акредитацій  

(у тому числі акредитацій інших ОП, якщо виявлені недоліки мають інституційний характер). 

 Підкритерій 8.7 - оцінювання наявності чи відсутності культури якості в академічній 
спільноті ЗВО. 



Критерій 9 – прозорість та публічність 

 Підкритерій 9.1 - наявність чітких і зрозумілих правил щодо прав та обов’язків 
усіх учасників освітнього процесу. 

 Підкритерій 9.2 - вимога оприлюднювати для громадського обговорення проєкти 
ОП та змін до них у відкритому доступі не пізніше як за 1 місяць до їх розгляду, а 
також таблицю пропозицій протягом 1 тижня після закінчення громадського 
обговорення.  

 Підкритерій 9.3 - оприлюднення на веб-сайті ЗВО інформації про ОП. 

Як правило, оприлюднюється сама програма (її опис та зміст), а також описи та 
силабуси (робочі програми) усіх освітніх компонентів, включених до неї.  



Критерій 10 – навчання через 
дослідження (для аспірантури) 

 Підкритерій 10.1 - зміст освітньо-наукової програми. 

 Підкритерій 10.2 – наукова діяльність аспірантів має відповідати напрямові досліджень 
наукових керівників.  

 Підкритерій 10.3 - організаційне та матеріальне забезпечення можливостей для виконання 
і апробації результатів наукових досліджень аспірантів у межах освітньо-наукової 
програми.  

 Підкритерій 10.4 - забезпечення можливості для долучення аспірантів до міжнародної 
академічної спільноти. 

 Підкритерій 10.5 - участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, 
результати яких регулярно публікуються та/або практично впроваджуються.  

 Підкритерій 10.6 - наукова діяльність повинна здійснюватися доброчесно і особи, які 
вчинили порушення академічної доброчесності, повинні бути позбавлені можливості 
здійснення наукового керівництва аспірантами.  



Джерела:  
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти від 11 липня 2019 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text 

Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо 
застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми від 29 серпня 
2019 р.; 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/Методичні-
рекомендації_для-експертів.pdf 

Рекомендації щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої 
програми від 17 листопада 2020 р. 

https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Рекомендації-щодо-
застосування-критеріїв-оцінювання-якості-ОП.pdf 

  


