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ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК  

акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, в умовах воєнного стану 

 

1. Цей Тимчасовий порядок врегульовує проведення акредитації освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах 

воєнного стану.  

2. Відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості 

акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої 

освіти, в умовах воєнного стану», усі освітні програми, про намір провести 

акредитацію яких заклади вищої освіти попередньо повідомили Національне 

агентство та інформація про які внесена до Графіка прийняття заяв про 

акредитацію освітніх програм, починаючи з 17 березня 2022 року, проходять 

акредитацію за однією з двох процедур: 

- у віддаленому (дистанційному) режимі, відповідно до Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України 11 липня 2019 року № 977 

(далі – Положення про акредитацію) та Тимчасового порядку проведення 

акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку 

(http://surl.li/bqxsp); 

- за спрощеною процедурою з ухваленням рішення про умовну 

(відкладену) акредитацію без проведення або з частковим проведенням 

акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації закладом вищої 

освіти. 

3. Акредитація освітньої програми з ухваленням рішення про умовну 

(відкладену) акредитацію за спрощеною процедурою без проведення або з 

частковим проведенням акредитаційної експертизи передбачає подання 
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Національному агентству заяви про проведення акредитації освітньої програми 

та відомостей про самооцінювання освітньої програми.  

Така процедура здійснюється без оплати вартості акредитації закладом 

вищої освіти. 

Рішення про акредитацію освітньої програми за спрощеною процедурою 

приймається на засіданні Національного агентства. 

4. З метою консультативної підтримки та супроводу закладів вищої освіти, 

акредитаційні справи яких знаходяться на відповідних етапах, для забезпечення 

проведення акредитації освітньої програми залучаються консультативні групи 

Національного агентства. 

5. Акредитаційні матеріали за освітньою програмою, за якою отримано 

лист закладу вищої освіти із пропозиціями про проведення акредитації освітньої 

програми за спрощеною процедурою без проведення (з частковим проведенням) 

акредитаційної експертизи та відомості про самооцінювання освітньої програми, 

готуються та передаються на розгляд Національного агентства для прийняття 

рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньої програми без 

проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати 

вартості акредитації закладом вищої освіти на підставі п. 2 Постанови КМУ від 

16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими 

здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану». 

6. Національне агентство може ухвалити рішення про умовну (відкладену) 

акредитацію за спрощеною процедурою у разі наявності обґрунтування закладом 

вищої освіти неможливості проведення акредитації освітньої програми у 

віддаленому (дистанційному), у змішаному режимі або в загальному порядку 

через ушкодження внаслідок бойових дій, проблеми фінансового або іншого 

характеру що унеможливлює проведення акредитаційного процесу, за умови 

продовження реалізації освітньої діяльності за освітньою програмою, що 

акредитується. 


