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Керівникам закладів вищої освіти, 
наукових установ

Шановні колеги!

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 р. № 977, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 р. за № 880/33851, 
було затверджено Положення про акредитацію освітніх програм, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (далі -  Положення).

Згідно з цим Положенням Національне агентство із забезпечення якості 
вищої освіти (далі -  Національне агентство) з 2019-2020 навчального року 
розпочинає процедуру акредитації освітніх програм.

За змістом пунктів 6, 7 розділу II, пункту 1 розділу IV Положення 
акредитація здійснюється експертною групою, до складу якої включаються 
експерти з числа науково-педагогічних, наукових працівників та здобувачів 
вищої освіти.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до пункту 12 розділу II Положення, 
на час проведення виїзду до закладу вищої освіти члени експертної групи 
звільняються від виконання обов’язків за місцем роботи або навчання; керівники 
закладів освіти, підприємств, установ та організацій, працівники або здобувані 
вищої освіти яких беруть участь в акредитаційній експертизі, сприяють участі 
таких працівників або здобувачів вищої освіти в акредитаційній експертизі та 
інших заходах Національного агентства.

Водночас витрати експертів, пов’язані з виїздом до закладу вищої освіти, 
включаються до вартості послуг за проведення акредитаційної експертизи. 
Виплата коштів з відшкодування таких витрат експертам проводиться 
Національним агентством (розділ VI Положення).

Ураховуючи викладене, у разі включення працівників закладів вищої 
освіти до складу експертної групи Національного агентства, відповідний наказ 
Голови Національного агентства є підставою для відрядження таких працівників
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для здійснення виїзду до закладу вищої освіти із зазначенням, що відшкодування 
витрат на відрядження здійснюється за рахунок Національного агентства.

У разі включення здобувачів вищої освіти до складу експертної групи 
Національного агентства, відповідний наказ Голови Національного агентства є 
підставою вважати поважною причину пропуску ними навчальних занять під час 
проведення виїзду.

У процесі участі в акредитаційній експертизі експерти не лише 
сприятимуть розбудові системи якості вищої освіти України, а й зможуть 
збагатитися новим досвідом, підвищувати свій професійний рівень у сфері 
організації освітніх процесів. Зважаючи на суспільну важливість процедури 
акредитації, Міністерство наполегливо просить усіляко сприяти експертам 
Національного агентства у здійсненні їх функцій та повноважень.

З повагою 
Міністр Ганна НОВОСАД


