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  Акредитація проводиться з ініціативи 
вищого навчального закладу. 

  

  Акредитація спеціальності у вищому 
навчальному закладі за певним рівнем 
вищої освіти – це державне визнання 
відповідності рівня підготовки фахівців 
Державним вимогам. 

 

 Акредитація спеціальності проводиться 
після (або в період) закінчення терміну 
навчання фахівців у вищому навчальному 
закладі за цією спеціальністю. 



  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 
09.08.2001 р. № 978 "Про затвердження Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах". 

   

 2. Наказ МОН України від 13.06.2012 р. № 689 
"Про затвердження Державних вимог до акредитації 
напряму підготовки, спеціальності та вищого 
навчального закладу". 

 

 3. Наказ МОН України від 29.11.2011 р. № 1377 
"Про затвердження Ліцензійних умов надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти". 

 Основні нормативні документи з акредитації: 
 



  1. Загальний порядок проведення акредитації 
(вичерпний перелік документів і матеріалів, що 
повинна містити акредитаційна справа за відповідною 
спеціальністю певного рівня вищої освіти та 
послідовність проведення процедур акредитації). 

 

  2. Права та обов'язки навчального закладу з 
питань акредитації. 

 

 3. Фінансування проведення акредитації. 
 

 4. Порядок оскарження рішень Акредитаційної 
комісії.  
  

 Постановою Кабінету Міністрів України № 978  визначено: 
 



  1. Затверджено Державні вимоги до 
акредитації спеціальності та вищого навчального 
закладу. 

 
 2. Визначено вимоги до освітньої і наукової 
діяльності вищого навчального закладу. 

 
 3. Визначено нормативні вимоги щодо 
якісних характеристик підготовки фахівців 
певних рівнів вищої освіти за відповідною 
спеціальністю. 
 

 Наказом МОН України від 13.06.2012 р. № 689: 
 



  1. Затверджено Ліцензійні умови надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти. 

  
 2. Визначено загальні вимоги та мінімальні  
нормативи забезпечення вищих навчальних 
закладів науково-педагогічними  кадрами, 
матеріально-технічного,  навчально-методичного 
та інформаційною забезпечення. 

 
  3. Визначено вимоги щодо ресурсного 
забезпечення підготовки фахівців відповідних 
рівнів вищої освіти. 
  

 Наказом МОН України від 29.11.2011 р. № 1377 : 
 



 I етап – підготовчий етап (проведення 
самоаналізу діяльності підготовки фахівців у вищому 
навчальному закладі за певним рівнем вищої освіти та 
відповідною спеціальністю). 
 II етап – проведення попередньої експертизи 
поданих матеріалів експертом Державної освітньої 
установи «Навчально-методичний центр з питань 
якості освіти». 
 III етап – проведення акредитаційної експертизи 
експертною комісією МОН. 
 IV етап – прийняття рішення Акредитаційною 
комісією України щодо можливості або неможливості 
акредитації відповідної спеціальності на певному рівні 
вищої освіти.  

 Процедуру акредитації спеціальності можна умовно 
поділити на наступні 4 етапи: 

 



 I етап 

 На даному етапі вищий навчальний заклад готує Звіт про 
акредитаційний самоаналіз. Підготовка Звіту доручається випусковій 
кафедрі, яка є відповідальною за підготовку фахівців спеціальності, що 
акредитується.  
 У Звіті підтверджується відповідність кадрового, навчально-
методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, а 
також відповідність якісних характеристик підготовки фахівців 
Державним вимогам до акредитації. Зазначаються перелік зауважень 
(приписів) органів, що здійснюють контроль за дотриманням 
Ліцензійних умов, а також надається опис внутрішньої системи 
забезпечення якості освітньої діяльності. 
 Порядок формування матеріалів акредитаційної справи, 
оформлення заяви про акредитацію та їх подання для проведення 
попередньої експертизи здійснюється у відповідності до вимог Постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978. 



II етап  
 

Попередню експертизу матеріалів 
акредитаційної справи, протягом  

20 днів, проводять експерти 
Державної освітньої установи 

«Навчально-методичний центр з 
питань якості освіти» 

 

За умови відповідності поданих 
матеріалів нормативно-правовим 

актам, Міністерство освіти і науки 
України, відповідним наказом,  
утворює експертну комісію, яка 
буде проводити акредитаційну 

експертизу безпосередньо у 
вищому навчальному закладі. 

 

 Загальний строк роботи 
експертної комісії  не повинен 

перевищувати трьох днів. 



III етап 
 
 

Проведення акредитаційної експертизи 
безпосередньо у вищому навчальному 

закладі експертною комісією МОН. 
 

За результатами проведеної 
акредитаційної експертизи експертна 
комісія готує мотивований висновок 

щодо відповідності підготовки фахівців 
Державним вимогам до акредитації  за 
відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (2 примірники). Після 

ознайомлення із зазначеним висновком 
керівника навчального закладу один 
примірник висновків протягом семи 

робочих днів подається до МОН, другий 
залишається у навчальному закладі. 

 



IV етап  
 

МОН України передає висновок 
експертної комісії  разом із заявою 
та акредитаційними матеріалами 

до Акредитаційної комісії. 
 

Акредитаційна комісія не пізніше 
ніж у місячний строк від дня 

отримання висновку експертної 
комісії МОН приймає рішення про 

акредитацію спеціальності або 
відмову в акредитації. 

 

Рішення оформлюється у вигляді 
протоколу засідання 

Акредитаційної комісії та 
затверджується відповідним 

наказом МОН України. 
 



Результатом акредитації спеціальності – є отримання 
навчальним закладом сертифікату про акредитацію 

спеціальності за відповідним рівнем вищої освіти 



 Форма сертифіката про акредитацію, порядок його 
оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та 
обліку затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

 

 Сертифікат про акредитацію вперше видається за 
кожною акредитованою спеціальністю строком на п’ять 
років, а при другій та наступних акредитаціях - строком 
на 10 років. Інформація про видачу сертифіката 
вноситься до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти. 

 

 Сертифікат про акредитацію спеціальності дає 
право вищому навчальному закладу на видачу диплома 
державного зразка за цією спеціальністю. 
 



Методичні вказівки  
щодо розроблення матеріалів з 
акредитації напрямів підготовки 

та спеціальностей. 
 

 Укладачі: 
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Загальна редакція: 

Якименко Юрій Іванович, 
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Визначено загальні вимоги, 

інформаційний обсяг та особливості 
розроблення матеріалів з акредитації 

напрямів підготовки та 
спеціальностей.  

 
Сайт Департаменту навчальної роботи 

НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського": 
http://osvita.kpi.ua  



Дякую за увагу! 
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