
ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до Положення 

про акредитацію освітніх програм, за  

якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

 

 

Відповідно до пункту 21 частини першої статті 13 Закону України 

«Про вищу освіту» та підпункту 51 пункту 4 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 року № 630, з метою удосконалення порядку 

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Унести зміни до Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 року за 

№ 880/33851 (далі – Положення), виклавши його у новій редакції, що 

додається. 

 

2. Установити, що: 

1) вартість послуг Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, експертів та членів галузевих експертних рад обраховується 

відповідно до Положення у редакції, затвердженій цим наказом, під час 

проведення акредитації за заявами закладів вищої освіти, наукових установ, 

що будуть подані та зареєстровані у 2021/2022 та наступних навчальних 

роках; 

2) Критерії оцінювання якості освітньої програми, які є додатком до 

Положення у редакції, затвердженій цим наказом, застосовуються під час 

проведення акредитації за заявами закладів вищої освіти, наукових установ, 

що будуть подані та зареєстровані у 2021/2022 та наступних навчальних 

роках; 



3) під час проведення акредитації за заявами закладів вищої освіти, 

наукових установ, що були подані та зареєстровані у 2019/2020 та 2020/2021 

навчальних роках та щодо яких Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти на день набрання чинності цим наказом не прийнято 

рішення, застосовуються норми Положення щодо визначення вартості 

послуг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

експертів та членів галузевих експертних рад, а також Критерії оцінювання 

якості освітньої програми, що були чинними до набрання чинності цим 

наказом. 

 

3. ______________ забезпечити в установленому порядку подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ____________ . 

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 


