
Рішення 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

щодо часу звернення із попереднім повідомленням про намір  

акредитувати освітні програми рівня бакалавр 

від 14 квітня 2021 року 

 

1. Відповідно до п. 1 Розділу ІІ Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 11 липня 2019 року 

№ 9771 (далі – Положення про акредитацію), акредитація вперше проводиться, 

як правило, впродовж останнього року навчання першого набору здобувачів 

вищої освіти за освітньою програмою. 

Зазначена норма на практиці призвела до неоднозначного розуміння 

моменту виникнення права закладу вищої освіти (наукової установи) на 

звернення до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі 

– Національне агентство) з метою ініціювання проведення акредитації освітньої 

програми. Деякі заклади вищої освіти звернулися до Національного агентства з 

метою проведення акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти попри те, що їхня освітня програма існує менше року. 

2. Відповідно до п. 4 ст. 1 Закону України «Про вищу освіту», акредитація 

освітньої програми – це оцінювання освітньої програми та/або освітньої 

діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет забезпечення та 

вдосконалення якості вищої освіти. Подібне визначення акредитації освітньої 

програми не дозволяє довільне трактування п. 1 Розділу ІІ Положення про 

акредитацію освітніх програм.  

Акредитації освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти в умовах першого року навчання першого набору здобувачів вищої освіти 

унеможливлює для Національного агентства оцінювання якості освітньої 

програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на 

предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог 

стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання 

відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми. 



 

Виходячи з розуміння вимог і завдань, поставлених Законом перед 

Національним агентством, з метою гарантування якості освітніх програм через 

впровадження ефективної процедури їх акредитації, відповідальності, 

прозорості, достовірності та довіри до результатів акредитації освітніх програм, 

Національне агентство вирішило: 

для акредитації вперше освітньої програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти заклад вищої освіти (наукова установа) звертається до 

Національного агентства упродовж передостаннього або останнього року 

навчання здобувачів; у виняткових випадках, які потребують окремого 

обґрунтування від закладу вищої освіти, – другого року навчання здобувачів 

вищої освіти за відповідною освітньою програмою. 

 

 


