
ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
очима експерта



КРОК 1

з ОП працює секретаріат Національного агентства

ЗВО:

● подає заяву про намір акредитувати ОП
● у визначену графіком дату подає відомості про

самооцінювання ОП та супровідні документи (освітня
програма, навчальний план, рецензії/відгуки роботодавців
(за наявності)

Відділ акредитації Національного агентства:

● реєструє справу в інформаційній системі Агентства
● http://plan.naqa.gov.ua – графік для отримання справ

http://plan.naqa.gov.ua/


ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОП



КРОК 2

Протягом 5 робочих днів з дати реєстрації заяви

Відділ по роботі з експертами Національного агентства: 

● погоджує дати проведення акредитаційної експертизи із ЗВО
● формує групу експертів, котра проводитиме акредитаційну

експертизу
● готує наказ про формування експертної групи, в якому вказано:

● ПІБ голови і членів експертної групи, їх місце праці/навчання
● дати проведення виїзної експертизи/дистанційної експертизи
● дату подачі до секретаріату Національного агентства першої редакції звіту про результати

акредитаційної експертизи
● дату остаточної подачі звіту про результати акредитаційної експертизи

● відправляє наказ експертам, інформуючи у такий спосіб про їх
офіційне призначення



НАКАЗ
про призначення експертної групи



КРОК 2 
(продовження)

Протягом 5 робочих днів з дати реєстрації заяви

Відділ акредитації Національного агентства:

● завантажує в інформаційну систему НА наказ, призначає експертів,
після чого експерти отримують доступ до справи у системі

● готує інформацію для експертів щодо вже проведених акредитацій
освітних програм у цьому ЗВО

● готує інформацію для експертів щодо зауважень з попередніх
акредитацій ОП цього ЗВО із близьких спеціальностей

● прикріплює у системі файли зі скаргами щодо провадження
освітньої діяльності за цією ОП (за наявності)



КРОК 3

з ОП працює група експертів

Експерти:

● отримують доступ до кабінету, де знаходиться акредитаційна
справа і ознайомлюються з нею протягом 5 робочих днів

● протягом цього ж часу погоджують програму візиту до ЗВО з
гарантом ОП (контакти гаранта та членів експертної групи – в
системі)

● проводять акредитаційну експертизу протягом 3 робочих днів



КАБІНЕТ ЕКСПЕРТА 
в інформаційній системі Національного агентства



КРОК 4
Після завершення виїзної акредитаційної експертизи 

протягом наступних 10 робочих днів 

Експерти:

● в інформаційній системі НА створюють та передають проєкт звіту про результати

акредитаційної експертизи ОП до відділу акредитації (4 робочі дні)

● відділ акредитації НА надає рекомендації щодо проєкту звіту (3 робочі дні)

N.B.: до відділу акредитації передається текст звіту групи експертів. Таблицю з оцінками з

цього моменту змінювати вже НЕ МОЖНА! Рецензію на проект звіту ЗВО не бачить

● експерти формують фінальний варіант звіту про результати акредитаційної експертизи (3

робочі дні) і накладають цифровий підпис – КЕП

ЗВО: 

● протягом 3 робочих днів за потреби може надати коментар до звіту про результати 
акредитаційної експертизи

● N.B.: ЗВО не бачить рецензії відділу акредитації на звіт групи експертів!



ЗВІТ 
про результати акредитаційної експертизи



ЗАУВАЖЕННЯ ЗВО
щодо звіту експертної групи

(в інформаційній системі Національного агентства)



КРОК 5

З ОП працюють члени галузевої експертної ради:

ГЕР:

● протягом 2 робочих днів призначають доповідача щодо конкретної
акредитаційної справи

● протягом 3 робочих днів доповідач готує проєкт експертного висновку
ГЕР

● члени ГЕР обговорюють проєкт експертного висновку
● голова ГЕР відкриває доступ до перегляду проєкту експертного

висновку ГЕР ЗВО та експертам

Група експертів та ЗВО: 

● протягом 3 робочих днів можуть подати свої зауваження до проєкту
експертного висновку ГЕР



Відповідь ЗВО 
на проєкт експертного висновку ГЕР



КРОК 6

Після завершення терміну, відведеного на реакцію ЗВО та 
експертної групи на проєкт експертного висновку:

ГЕР:

● протягом 2 робочих днів визначає дату і час засідання ГЕР

Група експертів та ЗВО: 

● відслідковують в системі інформацію про дату, час та
місце засідання ГЕР

● за потреби можуть бути присутніми на засіданні ГЕР для
надання додаткової інформації

● http://public.naqa.gov.ua – публічний реєстр справ

http://public.naqa.gov.ua/


public.naqa.gov.ua



КРОК 6
(продовження)

ГЕР:

● на засіданні ГЕР відбувається прилюдне обговорення
експертного висновку і рішення, взявши до відома реакції ЗВО
та експертної групи

● голосують за визначене рішення експертного висновку
● після засідання ГЕР мають змогу доопрацювати проєкт

експертного висновку за умови достатніх аргументів
ЗВО/експертної групи

● до підписання експертного висновку член ГЕР має право
долучити окрему думку (протягом 2 робочих днів)

● головуючий на засіданні підписує експертний висновок ГЕР



ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ГЕР



КРОК 7

Акредитаційну справу передано на засідання Національного 
агентства

Група експертів та члени ГЕР:

● можуть бути присутні на засіданні Національного агентства

Інформацію про засідання Національного агентства 
експерт отримує:

● на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти

● у власному кабінеті інформаційної системи НА (“справа на
етапі 18.1.”)



Акредитаційна справа 
на етапі 18.1 в інформаційній системі НА



КРОК 8

Рішення Національного агентства щодо акредитації ОП

Група експертів:

● дата рішення НА - це дата завершення надання послуг 
експерта з акредитації ОП

N.B.:  

● з 1 вересня 2020 року Національне агентство видає
сертифікати про акредитацію/умовну акредитацію в
електронному вигляді



СКРІН сертифікату


