
Додаток Б до Стратегії Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти до 2022 року 

 

План реалізації стратегії (План роботи) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на 

2019-2022 роки 
 

Сфера повноважень Заходи по реалізації Показники виконання Строки 

виконання 

Виконавці 

1. Акредитація 

освітніх програм  

1.1.Відмова від паперового та 

запровадження 

електронного  

документообігу 

акредитації освітніх 

програм, розробка 

електронної системи 

«Акредитація» 

1.1.1. Розробка ядра та 

створення прототипу 

електронної систем 

«Акредитація» 

1.1.2. Функціонування 

електронної системи 

«Акредитація» 

До 1 жовтня 

2019 року 

 

 

 

 

 

 

Постійно 

Голова НА, секретаріат 

1.2. Розробка та 

затвердження проекту 

Положення про акредитацію 

освітніх програм 

 

1.2.1. Прийняття рішення НА 

про затвердження проекту 

 

Травень 2019 

року 

 

  

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату, 

представники 

громадськості (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

1.3. Прийняття рішень про 

акредитацію, відмову в 

акредитації, умовну 

(відкладену) акредитацію 

 

1.3.1. Прийняття рішення про 

акредитацію/відмову в 

акредитації 

Постійно Голова НА, члени НА 

1.4. Розробка і прийняття 

Порядку розгляду заяв про 

переоформлення 

1.4.1. Прийняття рішення НА 

про затвердження 

До 1 вересня 

2019 року 

Секретаріат НА, члени 

НА 



сертифікатів про 

акредитацію освітніх 

програм 

1.5. Розробка і прийняття 

Порядку формування графіку 

прийняття заяв про 

акредитацію освітніх 

програм 

1.5.1. Прийняття рішення НА 

про затвердження 

До 1 червня 2019 

року 

Секретаріат НА, члени 

НА 

1.6. Розробка та прийняття 

Порядку відбору та ведення 

реєстру експертів 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти для проведення 

акредитацій освітніх програм 

1.6.1. Прийняття рішення НА 

про затвердження 

До 1 червня 2019 

року 

Секретаріат НА, члени 

НА 

1.7. Розробка та прийняття 

Порядку оформлення, 

переоформлення, видачі, 

зберігання та обліку 

сертифікатів про 

акредитацію освітньої 

програми 

1.7.1.Прийняття рішення НА 

про затвердження 

До 1 жовтня 

2019 року 

Секретаріат НА, члени 

НА 

1.8. Затвердження Глосарію 1.8.1.Прийняття рішення НА 

про затвердження 

До 1 вересня 

2019 року 

Члени НА 

1.9. Затвердження 

Методичних рекомендацій 

для експертів Національного 

агентства щодо застосування 

Критеріїв оцінювання якості 

освітньої програми та 

Рекомендацій для експертів 

Національного агентства 

стосовно акредитації освітніх 

1.9.1. Прийняття рішення НА 

про затвердження 

Після 

затвердження 

Положення про 

акредитацію, але 

не пізніше 1 

березня  2020 

року 

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату, 

представники 

громадськості (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 



програм третього рівня вищої 

освіти  

1.10. Затвердження 

Порадника щодо заповнення 

відомостей самооцінювання 

освітньої програми (для ЗВО) 

1.10.1. Прийняття рішення 

НА про затвердження 

До 1 жовтня 

2019 року 

Заступники Голови НА, 

члени НА, 

співробітники 

секретаріату (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

1.11. Затвердження графіків 

прийняття заяв про 

акредитацію освітніх 

програм  

1.11.1. Прийняття рішення 

НА про затвердження 

Щорічно, до 1 

вересня  

Секретаріат НА, члени 

НА 

1.12. Затвердження форми 

відомостей про 

самооцінювання освітньої 

програми та форми звіту 

експертів 

 

1.12.1. Прийняття рішення 

НА про затвердження 

До 31 серпня 

2019 року 

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

2. Діяльність 

галузевих експертних 

рад (ГЕР) та експертів з 

акредитації 

Національного 

агентства 

2.1. Розробка Положення 

про Галузеві експертні ради  

2.1.1. Прийняття 

рішення НА про 

затвердження 

 

До 1 липня 2019 

року 

 

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

2.2. Розробка і прийняття 

Порядку висунення 

кандидатур і обрання членів 

ГЕР 

2.2.1. Прийняття 

рішення НА про 

затвердження. 

До 1 липня 2019 

року 

 

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

2.3. Організація 

проведення конкурсів до ГЕР 

2.3.1. Прийняття 

рішення про затвердження 

Постійно Секретаріат НА, члени 

НА 



та відбір експертів з 

акредитації 

персональних складів ГЕР за 

результатами конкурсу.  

2.4. Відбір 

експертів з акредитації 

освітніх програм 

2.4.1. Затвердження 

списку експертів НА з 

акредитації освітніх програм 

Постійно Секретаріат НА, члени 

НА 

2.5. Проведення 

навчальних та 

організаційних заходів для 

членів ГЕР та експертів з 

акредитації 

2.5.1. Відбір тренерів 

та проведення для них 

навчальних заходів 

2.5.2. Проведення 

семінарів, круглих столів, 

тренінгів для членів ГЕР, 

експертів 

2.5.3. Створення 

онлайн курсів для експертів 

та членів ГЕР. 

Постійно Голова НА, заступники 

Голови НА, Члени НА, 

секретаріат 

 

2.6. Технічний 

супровід діяльності ГЕР. 

2.6.1. Проведення 

засідань ГЕР, забезпечення 

діяльності ГЕР 

Постійно Заступники Голови НА, 

секретаріат 

2.7. Технічний 

супровід діяльності 

експертів з акредитації 

2.7.1. Формування 

експертних груп, 

проведення оцінювання 

діяльності експертів, 

технічне забезпечення 

діяльності експертів 

Постійно Заступники Голови НА, 

секретаріат 

3. Діяльність 

спеціалізованих вчених 

рад  

3.1. Розробка і 

прийняття проекту 

Положення про 

акредитацію 

спеціалізованих вчених рад 

3.1.1. Прийняття 

рішення НА про 

затвердження проекту. 

До 1 травня 2020 

року 

 

 

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

3.2. Реалізація 

Положення про 

3.2.1. Акредитація та 

контроль діяльності 

спецрад. 

Постійно Секретаріат НА, члени 

НА 



акредитацію 

спеціалізованих вчених рад 

3.3. Розробка та 

прийняття проекту 

Порядку присудження 

наукових ступенів 

спеціалізованими вченими 

радами ЗВО (наукових 

установ). 

3.3.1. Рішення НА 

про затвердження проекту. 

До 1 травня 2020 

року. 

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату, 

представники 

громадськості (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

3.4. Розробка і  

прийняття проекту 

Порядку скасування рішень 

спеціалізованих вчених рад 

на підставі подання 

Апеляційного комітету за 

результатами розгляду 

звернення, заяви або скарги 

щодо діяльності та рішень 

спеціалізованих вчених рад 

(спеціалізованих рад з 

присудження ступеня 

доктора мистецтва) 

3.4.1. Рішення НА 

про затвердження проекту 

До 1 травня 2019 

року. 

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату, 

представники 

громадськості (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

3.5. Розробка і прийняття 

вимог до рівня наукової 

кваліфікації осіб, які 

здобувають наукові ступені 

3.5.1. Рішення НА  Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату, 

представники 

громадськості (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

4. Інституційна 

акредитація 

4.1. Розробка і прийняття 

проекту Положення про 

4.1.1. Рішення про 

затвердження проекту 

До 1 травня 2021 

року 

Голова НА, його 

заступники, члени НА, 



інституційну акредитацію 

закладів вищої освіти та 

наукових установ 

 співробітники 

секретаріату, 

представники 

громадськості (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

4.2. Реалізація Положення 

про інституційну 

акредитацію 

4.2.1. Здійснення 

заходів з реалізації, 

розробка додаткових 

документів  

Постійно, після 

затвердження 

Положення 

Секретаріат НА, члени 

НА 

4.3. Прийняття рішень про 

інституційну акредитацію 

або про відмову в 

акредитації за результатами 

експертизи 

4.3.1. Прийняття рішень НА Постійно (після 

затвердження 

Положення) 

Секретаріат НА, члени 

НА 

5. Формування 

єдиної бази даних 

запроваджених 

закладами вищої освіти 

спеціалізацій, за якими 

здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

на кожному рівні вищої 

освіти та формування 

пропозицій, щодо 

переліку спеціальностей, 

за якими здійснюється 

підготовка здобувачів 

вищої освіти на 

відповідних рівнях 

вищої освіти  

5.1. Розробка та 

затвердження Пропозицій, 

щодо переліку 

спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти на 

відповідних рівнях вищої 

освіти  

5.1.1. Рішення НА про 

затвердження пропозицій  

Грудень 2021 

року 

НА, 

Галузеві експертні ради, 

секретаріат. 

5.2. Збирання та 

моніторинг інформації для 

формування єдиної бази 

даних 

5.2.1. Організовані, 

систематичні заходи із 

зібрання та моніторингу  

Постійно Заступники Голови НА, 

керівник секретаріату 



6. Доброчесність  6.1 Розробка проекту Закону 

України «Про основні засади 

забезпечення академічної 

доброчесності» 

 

6.1.1. Прийняття 

рішення НА про 

затвердження проекту 

До 20 серпня 

2020 року 

Члени НА, секретаріат 

6.2. Схвалення 

рекомендацій ЗВО щодо 

розвитку систем 

забезпечення академічної 

доброчесності 

6.2.1. Прийняття 

рішення НА про 

затвердження рекомендацій 

Травень 2019 

року 

Члени НА 

6.3. Прийняття Кодексу 

академічної доброчесності 

Національного агентства 

6.3.1. Прийняття 

рішення НА про 

затвердження 

Квітень 2019 

року 

Члени НА 

6.4. Прийняття Декларації 

про дотримання академічної 

доброчесності 

7.3.2. Прийняття рішення 

НА про затвердження 

Декларації 

Квітень 2019 

року 

Члени НА 

6.5. Розгляд 

звернень з питань 

академічного плагіату 

6.5.1. Рішення 

Комітету з питань етики 

щодо розгляду звернень з 

питань академічного 

плагіату 

6.5.2. Рішення НА за 

поданнями Комітету з 

питань етики 

Постійно Комітет з питань етики 

НА 

7. Формування 

вимог до Системи 

забезпечення якості 

вищої освіти, незалежні 

агенції 

7.1. Розробка і 

затвердження рекомендацій 

Національного агентства 

стосовно запровадження 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

7.1.1. Рішення НА 

щодо затвердження 

рекомендацій 

Червень 2019 

року 

Члени НА 

7.2. Розробка 

проекту Положення про 

порядок акредитації 

7.2.1. Рішення НА 

щодо затвердження проекту 

Квітень 2020 

року 

Секретаріат НА, члени 

НА 



незалежних установ 

оцінювання та забезпечення 

якості вищої освіти 

(агенцій). 

7.3. Розробка та 

затвердження вимог до 

системи забезпечення 

якості вищої освіти. 

7.3.1. Рішення НА 

про затвердження 

документу 

Грудень 2021 

року 

Члени НА, секретаріат 

7.4.  Проведення 

акредитацій незалежних 

установ оцінювання та 

забезпечення якості вищої 

освіти та ведення їх реєстру 

7.4.1. Прийняття рішень 

НА про акредитацію 

7.4.2. Створення та 

актуалізація реєстру 

акредитацій здійснених 

незалежними установами  

Постійно, після 

прийняття 

Положення 

Секретаріат НА, члени 

НА 

8. Погодження 

стандартів вищої 

освіти 

8.1.Погодження стандартів 

освітньої діяльності та 

стандартів вищої освіти 

за кожною спеціальністю 

8.1.1. Прийняття рішень НА 

про погодження стандартів 

Постійно, за 

поданням МОН 

НА, 

Галузеві експертні ради, 

секретаріат. 

9. Аналіз якості 

освітньої діяльності 

закладів вищої 

освіти, 

рейтингування 

закладів вищої освіти 

та визнання статусу 

національного 

9.1. Формування Критеріїв 

оцінки якості освітньої 

діяльності, у тому числі 

наукових здобутків, 

закладів вищої освіти, за 

якими можуть складатися 

рейтинги закладів вищої 

освіти. 

9.1.1. Рішення НА про 

затвердження критеріїв. 

2021 рік Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату, 

представники 

громадськості (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

9.2. Подання пропозиції 

щодо надання закладу вищої 

освіти статусу національного 

в порядку та за критеріями, 

встановленими Кабінетом 

Міністрів України 

9.2.1. Прийняття НА 

рішення про подання 

пропозиції  

Постійно 
Повноваження 

змінено відповідно 

до Закону України 
№ 392-IX від 

18.12.2019 

Члени НА 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n174


9.3. Розробка та 

затвердження Положення 

про університетський 

рейтинг 

9.3.1. Рішення НА про 

затвердження положення 

2021 рік Голова НА, його 

заступники, члени НА, 

співробітники 

секретаріату, 

представники 

громадськості (робота у 

форматі відповідних 

робочих груп) 

9.4. Встановлення один раз 

на сім років відповідності 

діяльності національного 

закладу вищої освіти 

критеріям, визначеним 

Кабінетом Міністрів 

України, для підтвердження 

чи позбавлення його такого 

статусу 

9.4.1. Прийняття рішення 

про відповідність 

діяльності Національного 

закладу  

Постійно (1 раз 

на 7 років для 1 

ЗВО) 
Повноваження 

змінено відповідно 

до Закону України 
№ 392-IX від 

18.12.2019 

 

Заступники Голови НА, 

секретаріат 

9.5. Внесення КМУ подань 

щодо надання національному 

закладу вищої освіти за 

результатами конкурсного 

відбору в разі відповідності 

критеріям, визначеним 

Кабінетом Міністрів 

України, статусу 

дослідницького 

9.5.1. Рішення НА про 

внесення подання до КМУ  

Постійно 
Повноваження 

змінено відповідно 

до Закону України 
№ 392-IX від 

18.12.2019 

Заступники Голови НА, 

секретаріат 

9.6. Встановлення 

відповідності діяльності 

дослідницького закладу 

вищої освіти критеріям, 

визначеним Кабінетом 

Міністрів України, для 

підтвердження чи 

9.6.1. Прийняття 

рішення НА про 

встановлення 

відповідності 

Постійно 
Повноваження 

змінено відповідно 

до Закону України 
№ 392-IX від 

18.12.2019 

Заступники Голови НА, 

секретаріат 
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позбавлення його такого 

статусу 

9.7.Участь у формуванні 

показників державного 

замовлення на підготовку 

фахівців з вищою освітою за 

рівнями вищої освіти та 

спеціальностями з 

урахуванням 

середньострокового 

прогнозу потреби у фахівцях 

на ринку праці 

9.7 .1. Рішення НА про 

залучення представника 

Постійно Заступник Голови НА 

10. Діяльність комітетів 

Національного агентства 

та питання організації 

діяльності Національного 

агентства 

10.1. Розробка та 

затвердження  Положення 

про комітети НА  

 

10.1. Рішення НА про 

затвердження Положення 

До 25 лютого 

2019 року 

Члени НА 

10.2. Обрання та 

затвердження персонального 

складу комітетів та обрання 

голів комітетів 

 

10.2.1. Прийняття рішень 

про формування 

персонального складу 

комітетів, обрання голів 

10.2.2. Прийняття рішень НА 

про затвердження 

персонального складу 

комітетів та призначення 

голів 

 

До 1 травня 2019 

року 

Члени НА 

10.3. Проведення засідань 

комітетів НА 

10.3.1. Засідання комітетів Постійно, за 

потреби 

Голови комітетів 

11. Погодження за 

поданням МОН та КМУ 

11.1. Положення щодо 

визначення критеріїв для 

погодження Переліку 

іноземних акредитаційних 

агентств чи агентств 

11.1.1.Прийняття рішення 

НА про погодження 

Постійно, за 

відповідними 

поданнями 

Члени НА 

 

 

 



забезпечення якості вищої 

освіти, які видають 

сертифікати про 

акредитацію, що визнаються 

в Україні. 

11.2. Погодження 

розробленого МОН Порядку 

визнання здобутих в 

іноземних закладах вищої 

освіти ступенів вищої освіти 

та наукових ступенів 

11.3. Погодження 

розроблених МОН 

стандартів освітньої 

діяльності та стандартів 

вищої освіти за кожною 

спеціальністю 

 

11.4. Інші погодження 

відповідно до чинного 

законодавства  

 

12. Організаційна 

діяльність 

12.1. Затвердження Місії та 

стратегії діяльності 

Національного агентства 

12.1.1. Прийняття НА 

рішення про затвердження 

До 1 травня 2020 

року 

Члени НА 

12.2. Оприлюднення доповіді 

про якість вищої освіти в 

Україні, її відповідність 

завданням сталого 

інноваційного розвитку 

суспільства, звіт про свою 

діяльність, формування 

пропозицій щодо 

12.2.1. Прийняття рішення 

НА про затвердження Річних 

звітів про діяльність НА за 

2019/2020/2021 роки 

Щороку Члени НА, секретаріат 



законодавчого забезпечення 

якості вищої освіти 

12.2. Затвердження Порядку 

оскарження рішень 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти. 

12.2.1. Рішення НА про 

затвердження 

До 30 травня 

2019 року 

Члени НА 

12.3. Формування структури 

секретаріату за напрямками 

діяльності Національного 

агентства 

12.3.1. Рішення НА про 

затвердження структури 

секретаріату 

До 30 травня 

2019 року 

Члени НА, секретаріат 

12.4. Затвердження 

Положення про секретаріат 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти.  

12.4.1. Рішення НА про 

затвердження положення 

До 30 березня 

2019 року 

Члени НА, секретаріат 

12.5. Приведення у 

відповідність до вимог 

чинного законодавства 

положень про структурні 

підрозділи, посадові 

інструкції працівників НА 

12.5.1. Прийняття 

розпорядчих документів 

щодо затвердження 

Постійно Керівник секретаріату 

13. Антикорупційна 

діяльність 

13.1. Затвердження 

Антикорупційної програми 

13.1.1. Прийняття рішення 

НА про затвердження 

До 1 жовтня 

2020 року 

Голова НА, керівник 

секретаріату 

13.2. Формування Звіту за 

результатами оцінки 

корупційних ризиків у 

діяльності Національного 

агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

13.2.1. Рішення НА за 

результатами звіту 

Щороку Голова НА, керівник 

секретаріату 

14. Міжнародна діяльність 14.1. Вступ НА до 

міжнародних організацій із 

14.1.1. Рішення НА про 

вступ до міжнародних 

організацій 

Постійно, за 

потреби 

Голова НА, заступники 

Голови НА, керівник 

секретаріату 



забезпечення якості вищої 

освіти 

14.1.2. Укладення договорів 

про членство НА у 

міжнародних організаціях. 

14.2. Укладення 

меморандумів та договорів 

про співпрацю з іноземними 

акредитаційними 

агентствами 

14.2.1. Підписання 

меморандумів та договорів 

14.2.2. Проведення 

міжнародних заходів. 

Постійно Голова НА, заступники 

Голови НА, керівник 

секретаріату 

14.3. Залучення іноземних 

експертів 

14.3.1.Участь іноземних 

експертів в діяльності НА 

За потреби Голова НА, заступники 

Голови НА, керівник 

секретаріату 

15. Налагодження діалогу 

з громадськістю та 

створення умов для участі 

громадян у процесі 

реалізації державної 

політики у сфері 

забезпечення якості вищої 

освіти 

15.1. Функціонування 

інформаційних ресурсів НА 

15.1.1. Створення та 

постійне наповнення 

офіційного сайту НА та 

сторінок у соціальних 

мережах 

До 1 вересня 

2019 року 

Заступники Голови НА, 

керівник секретаріату. 

15.2. Регулярна публікація 

матеріалів на офіційних 

ресурсах з питань діяльності 

НА 

15.2.1. Публікації Постійно Голова НА, заступники 

Голови НА, члени НА, 

керівник секретаріату. 

15.3. Проведення 

комунікаційних та 

інформативних заходів 

15.3.1. Організація та 

проведення семінарів, 

круглих столів, тренінгів, 

робочих зустрічей та ін. 

Постійно Заступники Голови НА, 

секретаріат 

15.4. Налагодження 

співпраці з суб’єктами 

громадянського суспільства 

15.4.1. Укладення договорів 

про співпрацю 

Постійно Голова НА, заступники 

голови НА, керівник 

секретаріату. 

 


