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Єдине акредитаційне Агентство в Україні, що відповідає за забезпечення

якості вищої освіти та питання академічної доброчесності

Законодавчо засновано у 2014 році та офіційно запущено у січні 2019 року

Агентство — це мережа з близько 5000 осіб: 

• 23 члени NAQA,

• 65 співробітників Секретаріату, 

• 350 експертів з предметних галузей, 

• понад 4000 експертів з акредитації, тренери, які знаходяться по всій

Україні, в т.ч. Буча, Ірпінь, Гостомель, Харків, Херсон, Мелітополь,

Бердянськ, і так далі

Загальний огляд



Агентство до 
війни
(січень 2019 – січень 2022)

Система якості створена

4000+ експертів підготовлено

4000+ ОП акредитовано

ENQA - SAR підготовлено

ENQA - відповідність ESG
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16 березня 2022 року Постанова Кабінету Міністрів:

Сертифікати, які були дійсні 24.02.2022, діють до 1 липня 

року, наступного за роком припинення або скасування 

воєнного стану в Україні

Агентство має право проводити акредитацію 

дистанційно

Агентство має право надавати умовно (один рік)

акредитацію без/або з частковим проведенням

акредитаційної експертизи безоплатно



• Відкритий лист до академічної спільноти – 1 березня

• 10 травня 2022 року звернення до однодумців

• щодо посилення історико-культурного компонента

• про використання російської мови при оприлюдненні наукових 

досліджень

• рекомендації Національного агентства щодо дотримання мовного 

законодавства

• щодо припинення співпраці з освітянами та науковцями російської

федерації

Звернення Агентства



З 24 лютого 2022 р

529 ОСВІТНІХ ПРОГРАМ –

ПОДАНІ ЗВІТИ з

САМООЦІНЮВАННЯ

87 – ПОДАНО ЗВІТІВ 

ЕКСПЕРТНИХ ГРУП

370 – ЗВІТИ ГЕР

431– ОСТАТОЧНІ РІШЕННЯ 

АГЕНТСТВА

622– УМОВНА АКРЕДИТАЦІЯ 

у зв’язку з воєнним станом

825– ПОДАНО ЗАПИТІВ на 
акредитацію



Агентство під час війни

(24.02.2022 - триває)

Проведення акредитацій

Звіт з самооцінювання - ENQA

Комунікація щодо підтримки ЗВО, зі стейкхолдерами

Інтернаціоналізація

Інформування

Збирання та аналіз найкращих практик



Агентство під час війни

(24.02.2022 - триває)

• щорічний форум членів ENQA

• зустріч з британським агентством QAA «Україна – прагнення 

до якісного навчання студентів»

• зустріч з акредитаційною організацією Нідерландів і Фландрії 

(NVAO)

• Генеральна Асамблея CEENQA - 23 і 24 вересня онлайн-захід



Агентство під час війни

(Інтернаціоналізація)
• міжнародний онлайн-форум «Забезпечення якості вищої освіти в умовах 

війни»

• залучення міжнародних експертів до процедури акредитації

• засідання Консультативної ради

• меморандум про співпрацю з агентством ARQA, Казахстан

• меморандум про порозуміння з агентством ARACIS, Румунія

• зустріч зі співробіниками Массачусетського технологічного інституту (МТІ)

• семінар «Неурядові організації (CSO) та розвиток людського капіталу в 

контексті навчання впродовж життя», Італія

• обговорення політики ЄС та України під час заходу «Смарт спільноти: ЄС 

зустрічає Україну», Брюссель



Агентство під час війни

(Інтернаціоналізація)
• вебінар із освітнім експертом – професором Волкером Гемліхом 

(разом з членами Національної команди експертів з реформування 

вищої освіти)

• програма менторства з онлайн освіти спільно з американською 

організацією Quality Matters

• участь у міжнародній конференції «Культурна реакція на війну в 

Україні», Велика Британія

• зустріч з представниками румунського агентства ARACIS

• зустріч з представниками французького агентства CTI

• зустріч з представниками німецького агентства ZeVA

• зустріч з Угорською комісією з акредитації (MAB)



Агентство під час війни

(діалог зі стейкхолдерами)
• меморандум із Міністерством культури та інформаційної політики України

• меморандум з Українським інститутом науково-технічної експертизи та 

інформації (УкрІНТЕІ)

• зустрічі з представниками Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв

• зустріч з представниками Національного університету водного господарства 

та природокористування

• зустріч з представниками КПІ ім. Ігоря Сікорського

• зустріч з представниками Львівського національного університету імені Івана 

Франка

• IT-саміт «Education Summit 2022» Асоціація ІТ України



Агентство під час війни

(діалог зі стейкхолдерами)
• Міжнародна серпнева педагогічна науково-практична конференція «Освіта, 

освітяни — незламні у війні»

• Всеукраїнський круглий стіл «Підготовка вчителя історії, правознавства та 

громадянської освіти у вітчизняних ЗВО: досвід виклики та перспективи»

• участь у конференції «Освіта: крос-секторальне обговорення візій 

післявоєнного розвитку галузі»

• продовження повноважень галузевих експертних рад

• особливості акредитації військових освітніх програм в умовах воєнного стану

• конференція «Ukrainian Studies: Go Global» з ініціативи Фонду Президента 

України з підтримки освіти, науки та спорту



Агентство під час війни

(академічна доброчесність)

• Європейська мережа академічної доброчесності (ENAI) - Нагорода Tracey 

Bretag ENAI Memorial Award

• членство в новій Глобальній мережі академічної доброчесності (GAIN)

• робоча зустріч з представниками компанії Strike.Plagiarism.com

• договір про співпрацю із ТОВ «Антиплагіат»

• участь у Тижні академічної доброчесності

• організація Форуму академічної доброчесності



Simulation medicine and Scenario-based learning for 

emergency care (SimS) 

Students’ Personalised Learning Model, Based on the 

Virtual Learning Environment of Intellectual Tutoring 

“Learning with No Limits” (SMART-PL)



Агентство піcля війни

• Посилення активного громадянства

• Пріоритети, підтримка інноваційних освітних програм

• Інтернаціоналізація

• Цифрові технології, розвиток віртуальних освітніх та наукових платформ, 

збереження данних. Спільне використання освітнього контенту.

• Розвиток гнучних, інклюзивних освітніх можливостей

• Зелені технології, енергозбереження, радикальне зменшення паперів

• Спільне користування лабораторіями та обладнанням

• Модернізація бібліотек

• Посилення співпраці з бізнесом та суспільством, підприємництво



FACEBOOK.COM/NAZYAVO

INTERNATIONAL@NAQA.GOV.UA

Дякую за увагу!

IHTTPS://EN.NAQA.GOV.UA/


