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Експерти

ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ
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ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ

Галузеві експерти
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Експерт є фахівцем, який здійснює акредитаційну експертизу освітньої

програми у закладі вищої освіти.

Експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої

програми формується у складі керівника та двох експертів, у тому числі

одного експерта з числа здобувачів вищої освіти.

Експерти здійснюють свої функції на підставі укладених з ними цивільно-

правових договорів.
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ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ

про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти



Акредитаційна експертиза передбачає:

1. вивчення експертною групою звіту про самооцінювання, доданих до нього

матеріалів, а також усіх інших матеріалів та інформації, що стосується

освітньої програми та діяльності закладу вищої освіти за цією програмою;

2. виїзну акредитаційну експертизу закладу вищої освіти;

3. складання звіту про результати акредитаційної експертизи.

Національне агентство може вести реєстр експертів у встановленому

ним порядку.
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Як ми бачимо портрет ідеального експерта:

1. Бажання та спроможність об’єктивно, відповідально та незалежно 

оцінювати та аналізувати;

2. Експертність (авторитетність) за своєю спеціальністю:

для науково-педагогічних, наукових працівників: наявність відповідного 

наукового ступеня та/або наявність відповідного вченого звання та/або 

наявність відповідної базової вищої освіти та/або перебування у групі 

забезпечення відповідної спеціальності у закладі вищої освіти протягом 5 

років до дня подання документів для участі у відборі;

для здобувачів вищої освіти: навчання на освітній програмі за цією або 

суміжною спеціальністю та/або наявність вищої освіти, здобутої раніше за 

цією або суміжною спеціальністю;

3. Дотримання вимог академічної доброчесності;
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ПОРЯДОК

відбору експертів для проведення акредитацій освітніх 

програм



Як ми бачимо портрет ідеального експерта:

4. Вільне володіння державною мовою та гарні комунікативні навички;

5. Успішно пройдені тренінги та тестування для набуття необхідних знань 

процедур і критеріїв акредитації освітніх програм;

6. Високий рівень відповідальності та дотримання стандартів Національного 

Агентства;

7. Перевагою (не обов’язковим критерієм) є наявність досвіду викладання чи 

навчання за кордоном, досвід співпраці з міжнародними акредитаційними 

агентствами, навчання та/або сертифікація по стандартах ESG 2015;

8. Здатність консультувати та рекомендувати покращення (ми не караючий 

орган!).
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Відбір експертів для проведення акредитації освітніх програм

проводиться за такими етапами:
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Оприлюднення 
оголошення

31 травня 2019 р.

Прийом 
документів 

31 травня - 28 червня 2019 р.

Перевірка 
документів, 

інтрев’ювання 

Перелік попередньо 
відібраних кандидатів

Тренінг 
(процедури та критерії, 

ESG 2015)
Тестування 

Відбір за 
результатами 

тестування 

Національне 
Агентство

(ГЕР ⇾ Комітет⇾ Агентство)

Включення 
до реєстру





Дякую за увагу!

Відділ по роботі з експертами:
Катерина Куницька
kkunytska@naqa.gov.ua

Відділ по роботі з ГЕР:
Еллана Молчанова
emolchanova@naqa.gov.ua
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