
Тимчасовий порядок проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку 

 

 

1. Цей Тимчасовий порядок врегульовує питання проведення 

акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку під 

час здійснення процедури акредитації освітньої програми Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство). 

Він приймається в рамках виконання закладами вищої освіти Наказу МОН № 406 

від 16 березня 2020 року «Про організаційні заходи для запобігання поширенню 

коронаврусу COVID-19». 

 

2. Використання технічних засобів відеозв’язку для проведення 

акредитаційної експертизи здійснюється на період оголошення в Україні 

загальнонаціональних або локальних обмежувальних заходів, зумовлених 

епідеміологічною ситуацією (пандемією коронавірусу SARS-CoV-2), з метою 

зменшення особистого контакту між учасниками акредитаційних експертиз з 

одночасним забезпеченням вчасного проведення акредитацій освітніх програм. 

 

3. Рішення про проведення акредитаційної експертизи з використанням 

технічних засобів відеозв’язку ухвалюється Головою Національного агентства 

(або особою, яка виконує його обов’язки) за рекомендацією секретаріату 

Національного агентства на підставі аналізу відомостей про самооцінювання 

освітньої програми та інших поданих закладом вищої освіти документів, 

проведеного відділом акредитації освітніх програм. 

 

4. У разі проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних 

засобів відеозв’язку у наказі про призначення експертної групи: 

1) не зазначається про відрядження експертної групи до закладу вищої 

освіти; 

2) визначається строк дистанційної роботи експертної групи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку. 

 

5. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної 

присутності експертів у закладі.  

Відповідно до пункту 9 Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, метою виїзної 

експертизи є уточнення фактів, вказаних у відомостях про самооцінювання, 

опитування представників заінтересованих сторін про освітню програму та 

діяльність закладу вищої освіти за цією програмою, формування рекомендацій 

щодо вдосконалення якості освітньої діяльності за цією програмою. В разі 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку експертна група має досягти цих цілей із застосуванням засобів 

дистанційного зв’язку.  



 

6. Для проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку експертна група у загальному порядку узгоджує програму 

акредитаційної експертизи, яка має включати віртуальні зустрічі із 

стейкголдерами.  

Заклад вищої освіти, зокрема, забезпечує у визначений програмою роботи 

експертної групи час доступність для відеоконференцій осіб, з якими 

заплановані індивідуальні співбесіди, інтерв’ю, фокус-групи (представників 

керівництва закладу, навчально-наукових інститутів (факультетів), 

педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, представників 

органів студентського самоврядування, здобувачів вищої освіти, випускників, 

роботодавців тощо). 

 

7. Відділ по роботі з експертами секретаріату Національного агентства надає 

технічну підтримку експертним групам, які проводять акредитаційні експертизи 

відповідно до цього Тимчасового порядку. Зокрема, відділ надає доступ до 

інструкції із використання платформи Microsoft Teams, яка є доступною всім 

учасникам акредитаційного процесу із використанням облікового запису на 

домені Національного агентства (naqa.gov.ua). 

 

8. В разі застосування цього Тимчасового порядку, витрати передбачені в 

додатку до договору між закладом вищої освіти і Національним агентством 

(кошторисі) на проїзд і проживання експертів безпосередньо в закладі вищої 

освіти не оплачуються закладом і не виплачуються експертам. 


