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І. Загальні положення 

Акредитація освітніх програм і спеціальностей вищих навчальних 

закладів здійснюється відповідно 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 (далі – Положення про акредитацію). 

Відповідно до Положення про акредитацію, акредитація освітньої 

програми, спеціальності повинна бути проведена в період завершення 

терміну навчання здобувачів вищої освіти навчального закладу за цією 

освітньою програмою, цією спеціальністю. 

Акредитація здійснюється Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти (далі – Національне агентство). 

Акредитація проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» та 

«Про вищу освіту», статуту Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, цього Положення та інших актів законодавства. 

Акредитація освітньої програми – 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 (далі – 

Критерії), наведених у додатку 1 «Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 

Критерії застосовуються закладом вищої освіти для підготовки 

відомостей про самооцінювання, а також Національним агентством, його 

галузевими експертними радами та експертами під час проведення 

акредитації. 

Оцінювання освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою 

програмою здійснюється за кожним критерієм згідно зі шкалою оцінювання, 

яка охоплює чотири рівні відповідності: 

рівень "F" – освітня програма та/або освітня діяльність за цією 

програмою не відповідає визначеному критерію, і виявлені недоліки мають 

фундаментальний характер та/або не можуть бути усунені протягом одного 

року; 

рівень "E" – освітня програма та/або освітня діяльність за цією 

програмою загалом не відповідає визначеному критерію, однак виявлені 

недоліки можна усунути протягом одного року; 
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рівень "B" – освітня програма та освітня діяльність за цією програмою 

загалом відповідають визначеному критерію з недоліками, що не є 

суттєвими; 

рівень "A" – освітня програма та освітня діяльність за цією програмою 

повністю відповідають визначеному критерію, у тому числі мають 

інноваційний/взірцевий характер. 

У межах однієї спеціальності на одному рівні вищої освіти може 

здійснюватись одночасна акредитація двох або більше освітніх програм. 

 

ІІ. Порядок проведення акредитації 

1. Акредитація освітньої програми коледжу вперше проводиться, як 

правило, упродовж останнього року навчання першого набору здобувачів 

вищої освіти за освітньою програмою.  

2. Коледж у період з 1 червня по 1 серпня в електронній формі 

попередньо повідомляє Національне агентство про намір акредитувати 

освітні програми в наступному навчальному році. До 1 вересня Національне 

агентство складає графік прийняття заяв про акредитацію і відкриває доступ 

до електронного кабінету, через який коледж подаватиме відповідні 

матеріали для акредитації.  

Під час складання графіка Національним агентством враховується 

кількість програм, які коледж бажає акредитувати, місцезнаходження закладу 

вищої освіти, чисельність здобувачів вищої освіти, доступність експертів для 

проведення акредитаційної експертизи тощо.  

3. Наступна (чергова) акредитація проводиться впродовж останнього 

року строку дії сертифіката про акредитацію або протягом строку дії умовної 

(відкладеної) акредитації. У разі непроведення чергової акредитації до 

завершення строку дії сертифіката про акредитацію чи строку дії умовної 

(відкладеної) акредитації така акредитація проводиться у тому самому 

порядку, що вперше.  

Коледж має право достроково ініціювати проведення чергової 

акредитації. 

4. Коледж для акредитації освітньої програми подає до Національного 

агентства матеріали в електронному вигляді, засвідчені кваліфікованим 

електронним підписом відповідальної особи або кваліфікованою 

електронною печаткою закладу:  

1) заяву про проведення акредитації освітньої програми;  

2) затверджені в установленому порядку освітню програму та 

навчальний план за цією програмою;  
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3) відомості про самооцінювання освітньої програми відповідно до 

Критеріїв та документи, що підтверджують наведену в них інформацію;  

4) рецензії та відгуки роботодавців (за наявності). Відомості про 

самооцінювання освітньої програми готує науково-педагогічний або 

науковий працівник – гарант освітньої програми, визначений за наказом 

директора коледжу, відповідальним за реалізацію цієї освітньої програми. За 

відсутності відповідного наказу гарантом освітньої програми вважається 

керівник відповідної проєктної групи, призначений коледжом відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 

347).  

5. Матеріали для акредитації подаються в електронній формі через 

офіційний портал Національного агентства. Усі документи щодо проведення 

акредитації формуються в акредитаційну справу, яка ведеться в 

електронному вигляді.  

У разі потреби їх підтвердження підписом окремі документи 

акредитаційної справи можуть бути продубльовані в паперовому вигляді з 

пізнішим їх скануванням і приєднанням до акредитаційної справи. 

Cекретаріат Національного агентства забезпечує формування акредитаційної 

справи.  

У разі наявності в документах акредитаційної справи інформації, що 

становить державну таємницю, або конфіденційної інформації допускається 

доступ до такої інформації виключно в порядку, визначеному 

законодавством.  

6. Упродовж п’яти робочих днів із дня реєстрації заяви про проведення 

акредитації призначається склад експертної групи, яка проводить 

акредитаційну експертизу, визначається строк її роботи, у тому числі дати 

виїзду експертної групи до коледжу та кінцевий термін подання звіту 

експертної групи. Одночасно визначається працівник секретаріату 

Національного агентства, відповідальний за супроводження акредитаційної 

експертизи і підготовку методичних рекомендацій для експертів перед їхнім 

виїздом до коледжу.  

7. Експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми формується в складі керівника та двох експертів, у тому числі 

одного експерта з числа здобувачів вищої освіти.  

У разі одночасної акредитації двох чи більше освітніх програм у межах 

однієї спеціальності або міждисциплінарних освітніх програм склад 
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експертної групи може бути розширений, але не більше ніж на одного 

експерта для одної програми.  

На підставі подання організації (об’єднання) роботодавців, професійної 

асоціації до роботи експертної групи може бути залучений представник 

роботодавців (за згодою).  

До складу експертної групи не включаються експерти, які працюють (у 

тому числі на умовах сумісництва) або навчаються у коледжі, чи за наявності 

інших обставин, що свідчать про реальний чи потенційний конфлікт 

інтересів.  

8. Наказ про призначення експертної групи надсилається директору 

коледжу, а також гаранту відповідної освітньої програми. За обґрунтованою 

заявою коледжу, зокрема у разі наявності конфлікту інтересів або обставин, 

які дають підстави для обґрунтованого припущення про упередженість 

експерта, останній може бути відкликаний зі складу експертної групи з 

одночасною заміною на іншого експерта.  

9. Акредитаційна експертиза передбачає:  

1) вивчення експертною групою відомостей про самооцінювання, 

доданих до них матеріалів, а також усіх інших матеріалів та інформації, що 

стосується освітньої програми і діяльності коледжу за цією програмою;  

2) виїзд експертної групи до коледжу з метою уточнення фактів, 

вказаних у відомостях про самооцінювання, опитування представників 

заінтересованих сторін про освітню програму та діяльність коледжу за цією 

програмою, формування рекомендацій щодо вдосконалення якості освітньої 

діяльності за цією програмою;  

3) складання звіту про результати акредитаційної експертизи.  

10. Керівнику та членам експертної групи надсилаються матеріали 

акредитаційної справи в електронному вигляді для попереднього вивчення. 

Під час попереднього вивчення матеріалів акредитаційної справи кожний 

член експертної групи має право отримувати додаткову інформацію від 

коледжу на свій запит.  

Фізичні та юридичні особи можуть подавати до Національного агентства 

звернення з інформацією, що стосується освітньої програми, яка 

акредитується. Такі звернення доводяться до відома членів експертної групи.  

11. Виїзд експертної групи до коледжу здійснюється згідно з програмою, 

узгодженою керівником експертної групи та директором коледжу та/або 

гарантом освітньої програми не пізніше ніж за три робочих дні до його 

початку. Тривалість виїзду експертної групи до коледжу не може 

перевищувати трьох днів.  
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Дотримання вимог програми роботи експертної групи є частиною 

зобов’язань коледжу, передбачених акредитаційною процедурою. Коледж, 

зокрема, забезпечує у визначений програмою роботи експертної групи час 

присутність осіб, з якими заплановані індивідуальні співбесіди, інтерв’ю, 

фокус-групи (представників керівництва закладу, кафедр, педагогічних, 

науково-педагогічних, наукових працівників, представників органів 

студентського самоврядування, здобувачів вищої освіти, випускників, 

роботодавців тощо).  

За погодженням із Головою Національного агентства у виїзді до 

коледжу як спостерігачі можуть брати участь члени і працівники 

секретаріату Національного агентства.  

12. На час проведення виїзду до коледжу члени експертної групи 

звільняються від виконання обов’язків за місцем роботи або навчання.  

13. За результатами вивчення відомостей про самооцінювання та 

інформації, зібраної під час виїзду до закладу вищої освіти, експертна група 

складає обґрунтований звіт про результати акредитаційної експертизи (далі – 

звіт).  

14. Звіт підписується всіма членами експертної групи. Член експертної 

групи, який повністю або частково не погоджується зі звітом, має право 

підписати його з окремою думкою, яка долучається до звіту і є його 

невід’ємною частиною. У разі участі в акредитаційній експертизі 

представника роботодавців до звіту долучається його дорадчий висновок.  

15. Звіт подається керівником експертної групи до Національного 

агентства не пізніше ніж за десять робочих днів після завершення роботи 

безпосередньо в коледжі в електронному вигляді. Секретаріат Національного 

агентства впродовж двох робочих днів надсилає звіт в електронному вигляді 

директору коледжу.  

16. Директор коледжу має право впродовж трьох робочих днів із дня 

отримання звіту надати Національному агентству мотивовані зауваження до 

звіту, які можуть містити, у тому числі, відомості щодо порушення 

експертною групою процедури проведення акредитації.  

17. У день подання зауважень до звіту або на наступний день після 

завершення строку для подання таких зауважень секретаріат Національного 

агентства надає доступ до матеріалів акредитаційної справи членам 

відповідної галузевої експертної ради (далі – ГЕР). Для підготовки проєкту 

експертного висновку голова ГЕР призначає доповідача з числа членів 

відповідної ГЕР.   

18. Доповідач на основі матеріалів акредитаційної справи впродовж 

трьох робочих днів із дня його призначення забезпечує підготовку проєкту 
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експертного висновку ГЕР, який має містити обґрунтовану пропозицію щодо 

прийняття Національним агентством одного з рішень, передбачених 

пунктами 3–4 розділу ІІІ цього Положення.  

19. Акредитаційна справа та проєкт експертного висновку 

розглядаються на засіданні ГЕР, яке ухвалює одне з таких рішень:  

1) про схвалення експертного висновку ГЕР і направлення 

акредитаційної справи на розгляд Національного агентства;  

2) про подання Національному агентству обґрунтованої пропозиції щодо 

призначення повторної акредитаційної експертизи.  

Засідання ГЕР може у встановленому порядку проводитися дистанційно. 

 

III. Прийняття рішення про акредитацію 

1. Експертний висновок ГЕР або пропозиція щодо призначення 

повторної акредитаційної експертизи розглядається на засіданні 

Національного агентства. 

2. У разі згоди з пропозицією, що міститься в експертному висновку 

ГЕР, Національне агентство ухвалює одне з рішень, передбачених пунктами 

3-4 цього розділу. 

У разі незгоди з пропозицією, що міститься в експертному висновку 

ГЕР, Національне агентство має право ухвалити рішення про призначення 

повторної акредитаційної експертизи. 

У разі незгоди з пропозицією ГЕР про призначення повторної 

акредитаційної експертизи Національне агентство має право ухвалити одне з 

рішень, передбачених пунктами 3-4 цього розділу. 

3. Рішення про акредитацію освітньої програми ухвалюється за умов, 

якщо освітня програма відповідає всім критеріям за рівнями "A" або "B". 

Якщо відповідність за рівнем "A" встановлено щодо п'яти і більше 

критеріїв, рішення про акредитацію освітньої програми ухвалюється з 

визначенням "зразкова". 

Рішення про умовну (відкладену) акредитацію ухвалюється, якщо 

встановлено відповідність за рівнем "E" щодо одного або двох критеріїв і за 

жодним із критеріїв не встановлено відповідності за рівнем "F". 

У разі ухвалення рішення про акредитацію освітньої програми, у тому 

числі з визначенням "зразкова", або про умовну (відкладену) акредитацію 

Національне агентство видає коледжу сертифікат про акредитацію або копію 

рішення про умовну (відкладену) акредитацію відповідно і вносить зазначену 

інформацію до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 



7 
 

Сертифікат про акредитацію вперше видається строком на п'ять років, а 

під час другої та наступних акредитацій – строком на 10 років. Строк дії 

рішення про умовну (відкладену) акредитацію становить 1 рік. 

4. Рішення про відмову в акредитації ухвалюється, якщо принаймні за 

одним критерієм встановлено відповідність за рівнем "F" або встановлено 

відповідність за рівнем "E" щодо трьох і більше критеріїв. 

У разі прийняття рішення про відмову в акредитації коледж може 

подати документи для акредитації цієї самої освітньої програми відповідно 

до процедури, викладеної в цьому Положенні, наступного навчального року. 

У такому разі експертна група зобов'язана підтвердити, що недоліки, 

виявлені під час попередньої акредитаційної експертизи, усунуто. 

Незалежно від встановленого рівня відповідності критеріям Національне 

агентство приймає рішення про відмову в акредитації у разі: 

1) виявлення у поданих для акредитації документах недостовірних 

відомостей; 

2) відмови коледжу в допуску експертної групи до коледжу під час 

виїзду на місце проведення експертизи, створення коледжом перешкод для 

роботи експертної групи, інших протиправних або недобросовісних дій, які 

унеможливлюють проведення акредитаційної експертизи; 

3) встановлення на підставі поданих документів та/або під час виїзду до 

коледжу достатніх підстав вважати, що освітній процес за освітньою 

програмою не здійснюється. 

5. Рішення про призначення повторної акредитаційної експертизи 

приймається: 

1) у разі незгоди Національного агентства з експертним висновком ГЕР; 

2) якщо акредитаційна експертиза була проведена з порушенням 

встановленої цим Положенням процедури; 

3) якщо є підстави вважати, що експертна група у звіті дійшла явно 

необґрунтованих висновків. 

У разі прийняття рішення про призначення повторної акредитаційної 

експертизи процедура акредитації проводиться без додаткової оплати від 

коледжу. 

Повторна акредитаційна експертиза розпочинається з етапу формування 

експертної групи. Для повторної акредитаційної експертизи експертна група 

формується у складі керівника, яким призначається один із членів 

Національного агентства, та чотирьох експертів, зокрема й одного експерта з 

числа здобувачів вищої освіти. До складу такої експертної групи не можуть 

залучатися члени експертної групи, що проводили попередню акредитаційну 

експертизу. 
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Повторна акредитаційна експертиза проводиться відповідно до 

процедури, викладеної в цьому Положенні в пунктах 8-19 розділу II, зокрема 

охоплюючи підготовку та розгляд експертного висновку ГЕР і ухвалення 

Національним агентством рішення відповідно до пунктів 3-4 цього розділу. 

6. У разі проведення одночасної акредитації групи освітніх програм у 

межах однієї спеціальності Національне агентство може ухвалити однакові 

або різні рішення стосовно кожної з освітніх програм, щодо якої проведено 

акредитаційну експертизу. 

7. Директор коледжу та/або гарант освітньої програми, а також керівник 

і члени експертної групи запрошуються на засідання ГЕР та на засідання 

Національного агентства, під час яких розглядається відповідна 

акредитаційна справа. 

8. Для забезпечення відкритості та прозорості акредитаційного процесу: 

1) на офіційному вебсайті коледжу оприлюднюються: 

відомості про самооцінювання освітньої програми, що розміщуються не 

пізніше ніж за 5 робочих днів із дня подання до Національного агентства 

матеріалів на акредитацію; 

рішення про акредитацію або відмову в акредитації освітньої програми, 

експертний висновок відповідної ГЕР, звіт експертної групи, що 

оприлюднюються впродовж 10 робочих днів після прийняття рішення 

Національним агентством; 

2) на офіційному вебсайті Національного агентства публікуються: 

наказ про затвердження складу експертної групи для проведення 

акредитаційної експертизи, що розміщується не пізніше наступного робочого 

дня після його підписання; 

рішення про акредитацію або відмову в акредитації освітньої програми, 

експертний висновок відповідної ГЕР, звіт експертної групи, що 

оприлюднюється впродовж 10 робочих днів після прийняття рішення 

Національним агентством. 

Цей пункт діє з урахуванням вимог і обмежень щодо оприлюднення 

інформації з обмеженим доступом, встановлених законодавством. 

 

ІV. Фінансування акредитаційної процедури 

1. Фінансування акредитаційної процедури здійснюється за рахунок 

коледжу. Оплата послуг за проведення акредитаційної процедури 

здійснюється на рахунок Національного агентства відповідно до проведеного 

ним розрахунку. У разі прийняття рішення про проведення повторної 

акредитаційної експертизи повторна оплата послуг за проведення 

акредитаційної процедури не здійснюється.  
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2. Кошти за проведення акредитаційної процедури зараховуються до 

спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетної 

установи з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України на рахунок 

Національного агентства, відкритий у територіальному органі Казначейства, і 

спрямовуються на оплату Національним агентством витрат, потрібних для 

забезпечення проведення акредитації. 

 


