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Закладам вищої освіти та 

науковим установам 

 

Щодо термінів проходження акредитації 

 

 

Відповідно до Графіка (plan.naqa.gov.ua) прийняття відомостей про 

самооцінювання освітніх програм у ІІ семестрі 2020/21 навчального року, всі 

ЗВО та наукові установи зможуть вчасно здійснити процедуру акредитації.  Із 

цією метою для кожної освітньої програми визначена планова дата прийняття 

відомостей про самооцінювання та заяви про акредитацію.  

У період з 01 січня по 30 червня 2021 р. процедуру акредитації мають 

здійснити 1500 освітніх програм. Зважаючи на велику кількість заявлених до 

акредитації освітніх програм та на складну епідеміологічну ситуацію, 

наголошуємо на необхідності суворо дотримуватися визначеної в Графіку дати, 

оскільки порушення цих термінів призводить до затримки проходження кожного 

з наступних етапів процесу акредитації, створює непередбачувані ситуації для 

всіх ЗВО/наукових установ, загрожує несвоєчасною видачею  здобувачам 

документів про вищу освіту.  

Якщо наукова установа або ЗВО подають відомості про самооцінювання та 

заяву про акредитацію пізніше за дату, визначену в Графіку, це означає, що вони 

втрачають своє місце в Графіку. Акредитація таких освітніх програм буде 

здійснюватися у строк, визначений Національним агентством, без шкоди для 

почерговості інших освітніх програм та якості акредитаційних процедур. 

Просимо поставитися з розумінням до таких обмежень, оскільки вони зумовлені 

великим обсягом акредитаційних процедур, які мають бути завершені до червня 

2021 р. 

Звертаємо Вашу увагу, що відділ по роботі з експертами плануватиме виїзд 

експертної групи орієнтовно за два тижні після дати реєстрації акредитаційної 

справи.  Зокрема, у цей період слід запланувати участь гаранта, керівництва  

 

 

 



закладу, викладачів та здобувачів вищої освіти у зустрічах з експертною групою 

Національного агентства. Формат виїзду (дистанційний, змішаний та очний) та 

детальна програма виїзду буде погоджуватися із ЗВО/науковою установою 

додатково.  

Нагадуємо Вам про важливість вчасної реакції гаранта освітньої програми 

на звіт експертної групи та оперативно наданий коментар до експертного 

висновку ГЕР (протягом 3-х днів). У разі, якщо заклад/наукова установа 

погоджується зі звітом чи висновком без зауважень, про це краще написати в 

інформаційній системі. Якщо такі коментарі не будуть надані вчасно, справа 

автоматично буде передаватися на наступний етап розгляду. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що гарант освітньої програми є ключовою 

особою в процесі акредитації, тому неприпустимо змінювати гаранта, не 

надаючи при цьому жодного документа (наказ про призначення нового гаранта 

має бути завантажений у систему або на запит експертної групи, або у відповідь 

на проєкт експертного висновку ГЕР), оскільки відсутність даних про нового 

гаранта порушує комунікацію та призводить до затримок акредитаційної справи 

на певному етапі (до з’ясування обставин).  
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