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Станом на 5 грудня 
російсько-
фашистськими
військами в Україні
пошкоджено 2789 
закладів освіти, 
337 з них повністю
знищено



Якщо ми не забезпечуємо якісну 

освіту, то навіщо ми працюємо?



Діяльність Агентства в період війни 
24.02-1.08

• Подано відомостей про самооцінювання до інформаційної

системи Національного агентства – 769

• Подано звітів експертних груп – 87

• Ухвалене рішення НА за повною процедурою – 391

• Ухвалене рішення НА про умовну (відкладену) акредитацію

відповідно до нормативної бази воєнного стану – 663

• Опрацьовано звернень ЗВО з питань акредитаційних процесів –

795



Діяльність Агентства в період війни 
01.09-07.12

• Подано відомостей про самооцінювання до інформаційної

системи Національного агентства – 575

• Подано звітів експертних груп – 384  

• Ухвалене рішення НА за повною процедурою – 55

• Ухвалене рішення НА про умовну (відкладену) акредитацію

відповідно до нормативної бази воєнного стану – 157

• Опрацьовано звернень ЗВО з питань акредитаційних процесів –

понад 2000



Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти (Наказ МОН НАКАЗ 11.07.2019  № 977) 

Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку
здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану  (Постанова КМУ від 16 березня
2022 р. № 295 Київ)

 ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК акредитації освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти

Протокол № 6 (11) від «14» квітня 2022 р.
зі змінами (протокол № 19 (24) від «25» жовтня 2022 р.)



1. Установити, що строк дії сертифікатів закладів вищої освіти (наукових установ) про
акредитацію спеціальностей і напрямів підготовки та сертифікатів про
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти, що були чинними на 24 лютого 2022 р., продовжується до 1 липня року,
наступного за роком припинення або скасування воєнного стану в Україні.

2. Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти тимчасово
дозволяється проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а
також ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм
без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без
оплати вартості акредитації закладом вищої освіти.



Основні кроки самоаналізу освітньої програми і 
методика його проведення



Стаття 16. Система забезпечення якості
вищої освіти.
• 1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 

освіти;

• 2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 
програм;

• 3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та 
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних 
стендах та в будь-який інший спосіб;



Стаття 16. Система забезпечення якості
вищої освіти.
• 4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників;
• 5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 
кожною освітньою програмою;

• 6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

• 7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації;

• 8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі 
створення і забезпечення функціонування ефективної системи 
запобігання та виявлення академічного плагіату;



Регулярний самоаналіз якості 
освітньої програм 

Чи потрібен постійний самоаналіз? 

• Кореляція із інституційними критеріями

• Випрацювання системності у внутрішніх процесах забезпечення 
якості

• Взаємоузгодження цілей та завдань усіх учасників освітньої 
діяльності за ОП 

• Роль гаранта освітньої програми



Регулярний самоаналіз якості 
освітньої програм 

Чи потрібен постійний самоаналіз? 

• Кореляція із інституційними критеріями

• Випрацювання системності у внутрішніх процесах забезпечення 
якості

• Взаємоузгодження цілей та завдань усіх учасників освітньої 
діяльності за ОП 

• Роль гаранта освітньої програми
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Критерії оцінювання якості 
освітньої програми

Критерій 1. Проєктування та цілі освітньої програми

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Критерій 4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та 
академічна доброчесність

Критерій 6. Людські ресурси

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Критерій 8. Внутрішнє  забезпечення якості освітньої програми

Критерій 9. Прозорість та публічність

Критерій 10. Навчання через дослідження
13



Критерій 1. Проєктування та цілі
освітньої програми

Контекст:

галузь

регіон

міжнародний

Чи враховані усі
зацікавлені сторони:

вступники

роботодавці

здобувачі

НПП

та інші – в залежності
від ОП

Відповідність 
нормативній 
документації:

локальній і 
загальнодержавній
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Критерій 2. Структура та зміст
освітньої програми

Структура (ОП та НП)

Обгрунтованість
структури ОП, змісту та 

обсягів її елементів

Модель вибірковості:

кількісна відповідність 
Закону

чітка процедура та 
реальна можливість 

вибору 

Відповідність стандарту 

та НРК:

обов’язковість
врахування вимог,

можливість їх посилення
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Критерій 3. Доступ до освітньої 
програми та визнання результатів 
навчання

Правила прийому

Перезарахування ПРН при 
зарахуванні на скорочений 

цикл («коротку» ОП) 

Визнання РН з інших програм, 
ЗВО 

Неформальне навчання 
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Критерій 4. Навчання і 
викладання за освітньою 
програмою

Кореляція цілей та 
ПРН з формами і 

методами навчання і 
викладання

Студентоцентрованість

Академічна свобода 

Перевірка доступності 
та актуальності 

інформування про ОП

Отримання реального 
відгуку здобувачів

Своєчасне (не 
імітаційне) оновлення 

ОК  

Дослідницькі методи 

та прийоми навчання
на всіх освітніх рівнях
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Критерій 5. Контрольні заходи, 
оцінювання здобувачів вищої освіти
та академічна доброчесність

Вироблені чіткі 
логічні процедури 
складання,
перескладання, 
апеляції 
(об’єктивність
процесів)

Належне 
інформування 
здобувачів про 
них

Відповідність
стандарту (при 
наявності),
цілям 
конкретного ОК

Своєчасне 
інформування 
здобувачів

Багатоступенева 
політика 
навчання, 
популяризації,
дотримання, 
академічній 
доброчесності
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Критерій 6. Людські ресурси

Відповідність 
викладача ОК через 

освітню та/або
професійну 

кваліфікацію

Залучення 
роботодавців, 

практиків

Добір кадрів під 
завдання ОП, а не 

формування ОП під 
наявні кадри

Системні заходи 
підтримки НПП:

розвиток, 
заохочення, 

мотивація 
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Критерій 7. Освітнє середовище 
та матеріальні ресурси

Забезпечення 
необхідних 

матеріальних ресурсів 
для реалізації ОП

Наявне доступне 
актуальне навчально-

методичне 
забезпечення

Безпечність

Безоплатність

Доступність 

Перевірка та 
узгодженість правил і 
заходів, спрямованих 

на врегулювання 
конфліктних ситуацій
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Критерій 8. Внутрішнє  забезпечення 
якості освітньої програми

Дієві інструменти
забезпечення

внутрішньої системи
якості та практики їх

застосування

Реальне залучення 
здобувачів та ОСС

Використання 
інструментів 
опитування

Формування 
культури якості в 

ЗВО 
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Критерій 9. Прозорість та 
публічність

Функціональність пошуку на 
веб-ресурсах ЗВО (сайт)

Регулярний моніторинг 
наявності та своєчасного 

оновлення змісту (залучення 
тест-груп)

Наявність нормативно 
передбаченої інформації про 

ОП
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Критерій 10. Навчання через 
дослідження

Моніторинг 
відповідності МТБ, 

навчально-
методичного 

забезпечення до 
напрямів 

досліджень 
здобувачів

Інтернаціоналізація

Призначення 
керівників у 

відповідності до 
їхніх наукових 
інтересів, що 
корелюють з 

темами здобувачів  

Реалістичність 
освітньої 
складової
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Дякуємо за увагу!

Київ 2022
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