
 
 

 

 

Звіт Національного агентства щодо опитування експертів у травні 2020 року 

 

У відповідь на пандемію COVID-19 Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти 

України вимушено було запровадити дистанційний формат своєї діяльності. Велика кількість 

заявок від ЗВО на проведення акредитації освітніх програм у 2020 році (близько 1500) не 

дозволила Національному агентству відкласти очні візити до ЗВО на часи, коли закінчиться 

карантин. 

 

З початку карантину Національне агентство розробило Тимчасовий порядок проведення 

акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку, а з 26 березня по 

травень було успішно проведено 260 акредитаційних експертиз освітніх програм. 

 

Для того щоб проаналізувати результати використання процедури дистанційної акредитації та 

розробити пропозиції щодо її подальшого розвитку, у травні 2020 року ми провели опитування 

серед експертів, що брали участь в дистанційних акредитаціях, у якому взяли участь 322 

експертів. 

 

Експертам було запропоновано 10 питань щодо їх досвіду як експерта у дистанційній акредитації, 

щодо її плюсів мінусів і можливості застосування дистанційного формату в майбутньому. 

 

Результати опитування продемонстрували позитивну оцінку всієї процедури дистанційної 

акредитації. Як визнали експерти, трьома основними перевагами дистанційної акредитації є 

наступні: не потрібно їхати в інше місто та витрачати час на дорогу; можливість спілкуватися із 

стейкголдерами (випускниками, роботодавцями), які перебувають за межами міста / країни 

розташування ЗВО; технічна та консультативна підтримка представників Національного 

агентства. 

 

До ключових недоліків дистанційної акредитації експерти віднесли відсутність живого 

спілкування та можливості відчути «атмосферу» університету; обмежену можливість збирання 

повної та достовірної інформації для оцінки навчальної програми; технічні проблеми 

(нестабільний Інтернет, проблеми з програмним забезпеченням тощо). Майже половина 

учасників опитування (45,8%) рекомендують Національному агентству продовжувати проводити 

дистанційну акредитацію за попереднім погодженням між Національним агентством та 

відповідним ЗВО. 32,2% експертів рекомендують проводити дистанційну акредитацію лише у 

виняткових обставинах (таких як карантин). Деякі експерти (16,9%) радять використовувати 



дистанційну акредитацію на відстані лише для гарних попередньо обраних програм, які 

претендують на оцінку "B" або "A". Лише один учасник опитування з 322 (0,3 %) не рекомендує 

використовувати дистанційний формат у майбутньому.  

 

 
 

 

Порівняння форматів "офлайн" та "онлайн" показало, що деякі експерти (37,1%) вважають 

звичайний формат більш прийнятним і ефективним, 28,8 % - не відмічають суттєвої різниці між 

процесами, а 13,9 % опитаних зазначили, що дистанційна акредитація є більш зручною та 

ефективною. Важливо відзначити, що 62, 7 % експертів вказали, що результати дистанційної 

акредитації не відрізняються від результатів очної акредитації. А 22,3 % експертів визнали, що 

результати очної акредитацій є більш достовірними, 3,2 % відмітили, що результати дистанційної 

акредитації більш достовірними та справедливими. 

 

 



 
 


