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Закладам вищої освіти та 

науковим установам 

 

Щодо термінів проходження  

акредитації у 2021/22 навчальному році 

 

 

Нагадуємо, що Графік (plan.naqa.gov.ua) прийняття відомостей про 

самооцінювання освітніх програм у 2021/22 навчальному році укладено таким 

чином, щоб 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 вересня 2021 р. по  30 червня 2022 р., згідно з поданими 

повідомленнями про намір, процедуру акредитації мають пройти 2148 освітніх 

програм. З метою вчасної видачі дипломів випускникам освітніх програм, 

термін навчання яких завершується у грудні 2021 р., а також у січні та лютому 

2022 р. (понад 500 освітніх програм),  відомості про самооцінювання  та заяви 

про акредитацію таких  освітніх програм мають бути подані закладами до 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – 

Національне агентство) у період з 01 вересня по 01 жовтня 2021 р.  

Зважаючи на кількість заявлених до акредитації освітніх програм та на 

невизначену епідеміологічну ситуацію, звертаємо Вашу увагу на 

обов’язковість дотримання визначеної в Графіку дати, оскільки порушення 

цих термінів призводить до затримки проходження кожного з наступних 

етапів процесу акредитації та загрожує невчасною видачею  дипломів 

здобувачам вищої освіти. 

Доступ до електронних кабінетів гарантам тих освітніх програм, дата 

подання акредитаційних матеріалів яким визначена з 01 по 15 вересня 2021 р., 

буде надіслано на вказані в повідомленні про намір електронні адреси 

25 серпня 2021 р. Доступ для гарантів решти освітніх програм надаватиметься 

орієнтовно за 21 день до дати, визначеної в графіку.  

 

 



У разі, якщо доступ не надійшов, слід негайно повідомити про це на 

такі електронні скриньки: support@naqa.gov.ua; accreditation@naqa.gov.ua. 

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 дату, визначену Національним 

агентством, коли буде можливим це зробити без шкоди для почерговості 

інших освітніх програм та якості акредитаційних процедур. Просимо 

поставитися з розумінням до таких заходів, оскільки вони зумовлені 

великим обсягом акредитаційних процедур, які мають бути завершені до 

грудня 2021 р. та до  червня 2022 р. відповідно. 
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