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Ключові зміни в системі вищої освіти після 2014 р.
• Автономія університетів

• Академічна – університет сам вирішує зміст освітніх програм

• Впроваджено новий «перелік спеціальностей» - замість 550+, держава встановила 121 спеціальностей (для 

розробки широких стандартів), а зміст дальшої спеціалізації вирішує ЗВО

• Кадрова – керівництво ВНЗ обирається на виборах (ректор, декан)

• Одна особа не може бути на посаді більше двох термінів (2 Х 5 роки)

• Заборона суміщати адміністративні посади – напр. декан + зав. Кафедри

• Фінансова – найменш успішно впроваджена (лише дозволено відкриття рахунків у банках)

• Впроваджено поняття «endowment» + обов’язкове фінансування ОСС з надходжень спец. фонду

• Для державних закладів, оплата праці залишається зарегульованою

• Демонополізація влади МОН – створення незалежного Національного Агентства із 

забезпечення якості вищої освіти – контроверсійний крок…

• Зміни до закону «Про вищу освіту» – запуск Агентства (2017), обов’язкова акредитація 

(2019); Затвердження Положення про акредитацію освітніх програм (2019)



Законопроекти, які стали Законами України 2021 р.
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ВІДОМОСТІ ПРО САМООЦІНЮВАННЯ ОП



НАКАЗ
про призначення експертної групи



Етапи роботи експертної групи

1. Робота ЕГ 
перед візитом -

аналіз

2. Робота ЕГ на 
виїзній/

дистанційній
акредитаційній 

експертизі

3. Робота ЕГ з 
написання звіту



Обов’язкові елементи експертизи:

• Зустріч із керівництвом ЗВО + гарантом ОП

• Зустріч із студентами, які навчаються на ОП 

• бажано з різних років навчання

• Зустріч із викладачами, які викладають на ОП 

• можлива (бажана) також зустріч з роботодавцями

• Відкрита зустріч для всіх бажаючих

• Прикінцева зустріч експертної групи для підбиття підсумків і розподілу 

роботи по підготовці звіту (без участі ЗВО)

• Інші активності, необхідні для отримання експертами повного 

розумінні якості ОП, її відповідності Критеріям (аналіз процесу)

Підхід: 
Консультативна оцінка

процесів

Внутрішня система якості 
може оцінювати результати



КАБІНЕТ ЕКСПЕРТА 
в інформаційній системі Національного агентства



ЗВІТ 
про результати акредитаційної експертизи



Роль експерта – ключова. 
Але оцінка експертної групи не є остаточна!

NB! Експерт – консультує публічно, оцінює приватно 
• Експерти зобов’язані надати ЗВО консультацію щодо рекомендацій покращення якості освітньої

програми (див. Договір з експертом)
• При цьому експертам заборонено озвучувати свою оцінку ОП представникам ЗВО під час

акредитаційного візиту, адже оцінка у звіті експертів не є остаточною оцінкою ОП.

Акредитаційний 
візит

Звіт експертної 
групи

Висновок ГЕР
Засідання 
Агентства



ЗАУВАЖЕННЯ ЗВО
щодо звіту експертної групи

(в інформаційній системі Національного агентства)



Відповідь ЗВО 
на проєкт експертного висновку ГЕР



Акредитаційна справа 
на етапі 18.1 в інформаційній системі НА



public.naqa.gov.ua



Діяльність Національного агентства 2019-2021

• Реєстр експертів – понад 4000 осіб: 2800 НПП + 1200 здобувачів
• Проведено понад 200 тренінгів  для нових експертів + 50+ для керівників ЕГ

• Сформовано 30 ГЕР – 350+ членів
• Участь роботодавців і здобувачів забезпечена

• Крім акредитації ОП, ГЕР також погоджують стандарти вищої освіти

• Членство в INQAAHE, CEENQA, асоційоване членство в ENQA

• Виклики: 
• Законодавство щодо ролі НА в сфері академічної доброчесності не запрацювало

• Інституційна акредитація поки що не впроваджена

• «Незалежні установи оцінювання» поки що не сформовано

• Процедура визнання міжнародної акредитації потребує врегулювання

• Вимога залучення іноземних експертів до акредитації – наразі немає моделі



Діяльність Національного агентства 2019-2021

• Проведено майже 4000 акредитаційних експертиз
• 01.09.2019 - 31.12.2020 – 1400 освітніх програм

• Акредитація - 72% 

• Відмова - 2% 

• Зразкова - 2% 

• Умовна - 24%

• 01.01.2021 – 30.09.2021 – 2545 освітніх програм 
• Акредитація - 62% 

• Відмова - 2% 

• Зразкова - 4% 

• Умовна - 32%

• Станом на 09.11.2021 – 953 ОП «в процесі»
• 405 ОП – термін навчання завершується в грудні 2021 р., очікують рішення НА

• 551 ОП – термін навчання завершується в 2022 р. (235 – експертизи не призначено) 



Зміна культури взаємодії (внутрішньої та зовнішньої):

Заклад вищої освіти

Гаранти ОП

Викладачі

Здобувачі

Адміністрація

Роботодавці

Розповсюдження кращих 
практик до інших ЗВО


