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 Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту Автономної Республіки Крим, 

департаменти (управління) освіти і науки 

обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій 

 

Керівникам вищих навчальних закладів  

І – ІV рівнів акредитації 

 

Щодо змін у сфері  

акредитації та ліцензування 

 

 

У зв’язку із прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2013 р. № 692 "Про внесення змін до 

Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах та Порядку 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг", Міністерство інформує про 

необхідність врахування затверджених змін у проведенні процедури акредитації 

та оплаті за її проведення з моменту набуття постановою чинності.  

Вказану постанову прийнято на виконання підпункту 36.3. пункту 36 

Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом 

Президента України від 12 березня 2013 р. № 128/2013, для забезпечення якості 

вищої освіти під час акредитації спеціальностей у вищих навчальних закладах. 

Прийнятими  змінами  забезпечено  підвищення  якості  вищої  освіти, 

що надається вищими навчальними закладами, шляхом встановлення 

можливості прийняття рішень про акредитацію спеціальностей з певними 

обмеженнями (у строках дії сертифіката про акредитацію та без права 

подальшого набору на навчання) у разі вчинення вищим навчальним закладом 

протягом строку дії сертифіката про акредитацію спеціальності порушень 

ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти в частині вимог 



до кадрового та/або матеріально-технічного забезпечення підготовки фахівців  

за спеціальністю, що акредитується. При цьому з метою уникнення соціальної 

напруги у суспільстві вищому навчальному закладу буде дозволено завершити 

навчання і здійснити випуск тих студентів, які вже були зараховані на навчання 

за відповідною спеціальністю. 

Для навчального закладу буде оформлятися єдиний сертифікат про 

акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей з додатком до нього, який 

включатиме  перелік  усіх  напрямів  підготовки  і  спеціальностей,  що 

акредитовані  у  вищому  навчальному  закладі  та  його  відокремлених 

підрозділах. 

Також постановою затверджено зміни у розмірі оплати роботи 

експертної комісії, яка проводить акредитаційну експертизу (за рахунок 

зменшення строків роботи експертної комісії у навчальному закладі та 

розмірів оплати роботи її експертів), та оплати послуг організаційного 

характеру, пов'язаних з проведенням акредитації (збільшення їх розміру шляхом 

перерозподілу витрат навчального закладу на акредитацію), без збільшення 

загальної суми витрат для навчального закладу. 

Крім того, прийнятими змінами у процедурі акредитації передбачено 

забезпечення можливості подання навчальним закладом апеляції у зв'язку з 

недостовірністю висновку експертної комісії або порушенням нею порядку 

проведення акредитаційної експертизи, а також призначення МОН повторної 

експертизи комісією в іншому складі. 

Постановою врегульовано питання щодо можливості проходження 

акредитації вищим навчальним закладом в цілому за рівнем, нижчим ніж той, за 

яким у ньому акредитована підготовка фахівців за окремими спеціальностями, 

у разі відсутності або недотримання у вищому навчальному закладі окремих 

умов акредитації вищого навчального закладу в цілому за певним рівнем 

(наприклад, у ВНЗ підготовка бакалаврів і магістрів з окремих спеціальностей 

акредитована, однак рівень наукової роботи, діяльності аспірантури та 

докторантури у ньому недостатній, що не дозволяє йому пройти акредитацію 

в цілому за IV рівнем. Змінами передбачено надання такому ВНЗ права пройти 

акредитацію в цілому за ІІІ рівнем, що є істотною умовою вирішення питання 

пенсійного забезпечення науково-педагогічних працівників). 

Просимо врахувати внесені зміни до нормативно-правових актів та 

керуватись ними у роботі. 

 

 

Тимчасово виконуючий 

обов'язки Міністра 

 

Є. М. Суліма 
 


