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1. Загальна частина

1. Це Положення визначає основні засади та порядок проведення 
акредитації освітніх програм Приватного вищого навчального закладу 
«Міжнародна академія екології та медицини», за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти (далі -  освітня програма) як інструменту зовнішнього 
забезпечення якості вищої освіти в Україні.

2. Дія цього Положення поширюється на підставі відповідної ліцензії.

Освітні програми, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти відокремленими структурними підрозділами Академії, які знаходяться в 
іншому населеному пункті, ніж заклад вищої освіти, підлягають окремій 
акредитації у встановленому цим Положенням порядку.

3. Для цілей цього Положення акредитацією освітньої програми (далі -  
акредитація) є оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності 
закладу вищої освіти за цією програмою, включаючи відповідність стандарту 
вищої освіти, спроможність виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 
програмі результатів навчання, а також досягнення заявлених у програмі 
результатів навчання, відповідно до встановлених критеріїв.

4. Метою акредитації є об’єктивне оцінювання та покращення якості 
освітньої програми, розвиток академічної автономії, підвищення довіри до вищої 
освіти в Україні, сприяння інтеграції українських закладів вищої освіти до 
Європейського простору вищої освіти.

5. Акредитація здійснюється Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти (далі -  Національне агентство).

6. Акредитація є добровільною і проводиться з ініціативи Академії.

7. Акредитація проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» та 
«Про вищу освіту», цього Положення, Статуту Національного агентства та 
Статуту Академії, інших актів законодавства.

8. Акредитація освітніх програм проводиться за спеціальністю з 
урахуванням вимог складових цих програм та згідно критеріїв оцінювання.

9. Акредитація міждисциплінарних освітніх програм проводиться за 
основною спеціальністю з урахуванням вимог до інших складових цих програм 
та може здійснюватися одночасна акредитація групи освітніх програм
у межах однієї спеціальності.



1. Критерії оцінювання якості освітньої програми (далі - Критерії) є 
засобом оцінювання якості освітньої програми, який використовується під час 
акредитації.

2. Критерії є невід’ємною частиною цього Положення та застосовуються з 
урахуванням Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (Еигореап8іапс1агсІ8апсЮиісІе1іпе8Ґог(2иаШутА88игагісе 
ґогКигореапІ ^ЬегЕсіисаиопА геа).

3. Підставами для подачі документів для акредитації є відповідність 
освітньої програми та освітньої діяльності Академії за цією програмою 
наступним критеріям:

Критерій 1. Проектування та цілі освітньої програми

1.1. Освітня програма має чітко сформульовані цілі, які відповідають місії 
та стратегії Академії.

1.2. Освітня програма відповідає стандарту вищої освіти за відповідним 
рівнем вищої освіти та спеціальністю.

1.3. Освітня програма ураховує вимоги професійного стандарту (якщо 
передбачено присвоєння відповідної професійної кваліфікації та за його 
наявності).

1.4. Цілі освітньої програми та очікувані результати навчання
сформульовані з урахуванням потреб та інтересів внутрішніх і зовнішніх
заінтересованих сторін (стейкхолдерів) та суспільства.

1.5. Проектування освітньої програми -  це визначення її змісту та засобів,
за якими будуть досягнуті сформульовані цілі у відповідності з стандартами
вищої освіти та потребам стейкхолдерів. Освітня програма проектується згідно з 
тенденціями розвитку відповідної спеціальності(спеціалізації), потребами 
наукових досліджень та ринку праці, вимогами чинного законодавства, а також 
прийнятими відповідно до нього локальними нормативними актами закладу 
вищої освіти.

1.6. Під час проектування освітньої програми було враховано відповідний 
інституційний, галузевий та регіональний контексти, включаючи аналогічні 
вітчизняні та іноземні програми.

Критерій 2. Структура та зміст освітньої програми
2.1. Обсяг освітньої програми відповідає вимогам законодавства.

2.2. Освітня програма має чітку структуру; освітні компоненти, включені 
до освітньої програми, складають логічну взаємопов’язану систему та у

2. Критерії оцінювання якості освітньої програми



сукупності дозволяють досягти заявлених цілей та очікуваних результатів 
навчання.

2.3. Існують процедури, які дозволяють запобігти дублюванню змісту 
різних освітніх компонентів.

2.4. Зміст освітньої програми відповідає заявленій для неї предметній сфері 
(галузі знань та спеціальності)

2.5. Структура освітньої програми передбачає можливість для формування 
індивідуальної освітньої траєкторії, у т.ч. через індивідуальний вибір навчальних 
дисциплін в обсязі, передбаченому законодавством.

2.6. Зміст освітньої програми має забезпечити досягнення загальних та 
спеціальних (фахових, предметних) компетентностей та соціальних навичок.

2.7. Обсяг освітньої програми та окремих освітніх компонентів (у кредитах 
ЄКТС) реалістично відбиває навчальне навантаження, є відповідним для 
досягнення цілей та очікуваних результатів навчання програми.

2.8. Структура освітньої програми дозволяє здобувачеві вищої освіти взяти 
участь у національній та міжнародній академічній мобільності.

2.9. В разі потреби та внаслідок відповідної співпраці з працедавцями 
структура освітньої програми може спиратися на форму дуальної освіти.

Критерій 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів  
навчання

3.1. Умови прийому на навчання за освітньою програмою є чіткими та 
зрозумілими, не містять дискримінаційних положень та оприлюднені на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

3.2. Умови прийому на навчання за освітньою програмою та вимоги до 
вступників сприяють досягненню заявлених у програмі цілей.

3.3. Заклад вищої освіти надає можливість для коригування рівня 
початкових компетентностей вступників, необхідних для успішного навчання на 
освітній програмі (компенсаційні заходи).

3.4. Існують чіткі і зрозумілі правила визнання результатів навчання, 
отриманих в інших закладах освіти, зокрема під час академічної мобільності, що 
відповідають Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в 
європейському регіоні (Лісабон, 1997 р.), є доступними для усіх учасників 
освітнього процесу та послідовно дотримуються.

3.5. Існують чіткі та зрозумілі правила визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті, які є доступними для всіх учасників 
освітнього процесу та послідовно дотримуються.



Критерій 4. Навчання і викладання на освітній програмі

4.1. Форми та методи навчання і викладання сприяють досягненню 
заявлених у програмі цілей, відповідають вимогам студентоорієнтованого 
підходу та принципам академічної свободи.

4.2. Під час реалізації освітньої програми використовуються силабуси, які 
містять доступну і зрозумілу інформацію щодо цілей, очікуваних результатів 
навчання, змісту навчальних занять, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів.

4.3. Заклад вищої освіти забезпечує належне поєднання навчання і 
досліджень у ході реалізації освітньої програми, а також відповідну 
інфраструктуру.

4.4. Існує практика академічної підтримки здобувачів освіти.

4.5. Педагогічні, науково-педагогічні, наукові працівники (далі -  
викладачі) оновлюють навчально-методичні матеріали на основі наукових 
досягнень у своїй галузі.

Критерій 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів та академічна 
доброчесність

5.1. Форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої 
освіти є чіткими, зрозумілими, дозволяють встановити досягнення очікуваних 
результатів навчання для окремого освітнього компоненту та/або освітньої 
програми в цілому, а також оприлюднюються заздалегідь.

5.2. Існують чіткі і зрозумілі правила проведення контрольних заходів, що

є доступними для усіх учасників освітнього процесу та послідовно 
дотримуються, забезпечують неупередженість екзаменаторів, зокрема 
включають процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

5.3. Правила проведення контрольних заходів передбачають планування та 
виконання індивідуальних завдань,порядок повторного проходження 
контрольних заходів, особливості проведення контрольних заходів для 
здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, а також порядок 
оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів.

5.4. У закладі вищої освіти наявні чіткі та зрозумілі політика, стандарти і 
процедури дотримання академічної доброчесності, що послідовно дотримуються 
всіма учасниками освітнього процесу. Заклад вищої освіти використовує 
відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності.

5.5. Освітня програма містить елементи, присвячені популяризації 
принципів академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти



Критерій 6. Людські ресурси

6.1. Кількість, рівен'ь професійної та академічної кваліфікації викладачів та 
інших працівників, що забезпечують належний рівень навчальних курсів та 
реалізацію освітньої програми, є достатніми.

6.2. Процедури конкурсного добору викладачів є прозорими і дозволяють 
забезпечити необхідний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації 
програми.

6.3. Заклад вищої освіти залучає роботодавців до організації та реалізації 
освітнього процесу.

6.4. Існує практика залучення сумісників, у т.ч. професіоналів-практиків, з 
метою ефективного функціонування освітньої програми.

6.5. Заклад вищої освіти має належну систему професійного розвитку 
(підвищення кваліфікації) викладачів (власну або у співпраці з іншими ЗВО).

6.6. Існує система заохочення викладачів, що стимулює їх до досконалості 
в освітній і науковій діяльності.

Критерій 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

7.1. Інфраструктура, обладнання та навчально-методичне забезпечення є 
достатнім для реалізації освітньої програми, досягнення заявлених у ній цілей та 
очікуваних результатів навчання (у тому числі для індивідуального навчання та 
самостійної роботи).

7.2. Заклад вищої освіти забезпечує вільний доступ викладачів і здобувачів 
вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, 
необхідних для провадження освітньої, викладацької та/або наукової діяльності 
у межах програми.

7.3. Заклад вищої освіти має достатні фінансові та матеріально-технічні 
ресурси для реалізації програми упродовж усього періоду акредитації.

7.4. У закладі вищої освіти створене освітнє середовище, відповідне 
очікуваним результатам навчання, безпечне для життя та здоров’я здобувачів 
вищої освіти, що дозволяє задовольнити їхні потреби та інтереси як в освітній, 
так і позаосвітній сферах, включаючи організоване самими здобувачами вищої 
освіти через органи студентського самоврядування.

7.5. Заклад вищої освіти створює і забезпечує механізми освітньої, 
організаційної, інформаційної та консультативної підтримки здобувачів вищої 
освіти (по можливості включаючи тьюторство, менторство, коучинг або 
аналогічні практики).



7.6. Заклад вищої освіти створює достатні умови для реалізації права на 
освіту особами з особливими освітніми потребами.

7.7. Існує чітка і зрозуміла політика і процедури вирішення конфліктних 
ситуацій (включаючи, але не виключно, пов’язаних із сексуальними 
домаганнями або дискримінацією), яка є доступною для усіх учасників 
освітнього процесу та послідовно дотримується.

Критерій 8. Забезпечення якості освітньої програми

8.1. На всіх рівнях управління програмою забезпечується лідерство, 
зокрема через здатність виробляти стратегію та приймати відповідні оперативні 
рішення. Діяльність закладу вищої освіти з реалізації освітньої програми 
узгоджується з його місією та стратегією.

8.2. Заклад вищої освіти має визначені політику та процедури 
внутрішнього забезпечення якості, що послідовно дотримуються щодо освітньої 
програми.

8.3. Існують процедури розробки, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду освітніх програм, які передбачають залучення та 
отримання зворотного зв ’язку від заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 
Проводяться регулярні опитування здобувачів вищої освіти, випускників і 
роботодавців.

8.4. Здобувачі вищої освіти безпосередньо та через органи студентського 
самоврядування залучені до процесу періодичного перегляду освітніх програм та 
інших процедур забезпечення її якості як партнери. Позиція здобувачів вищої 
освіти береться до уваги під час перегляду освітньої програми.

8.5. Роботодавці безпосередньо та через свої об ’єднання залучені до 
процесу періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур 
забезпечення її якості як партнери.

8.6. Існує система збирання інформації щодо кар’єрного шляху 
випускників програми.

8.7. Система забезпечення якості забезпечує вчасне реагування на виявлені 
недоліки в освітній програмі та/або діяльності з реалізації цієї програми

8.8. Результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти (зокрема, 
зауваження та пропозиції, сформульовані під час попередніх акредитацій), 
беруться до уваги під час удосконалення освітньої програми.

8.9. В академічній спільноті закладу вищої освіти сформована культура 
якості, яка сприяє підтримці якості та постійному розвитку освітньої програми 
та освітньої діяльності за цією програмою.



Критерій 9. Прозорість та публічність

9.1. Існують чіткі і зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та 
обов‘язки всіх учасників освітнього процесу, є доступними для них та 
послідовно дотримуються.

9.2. Заклад вищої освіти не пізніше ніж за два місяці до запланованої дати 
затвердження освітньої програми здійснює її попереднє оприлюднення на 
своєму офіційному веб-сайті з метою отримання зауважень та пропозиції всіх 
стейкхолдерів.

9.3. Заклад вищої освіти своєчасно оприлюднює на своєму офіційному веб- 
сайті точну та достовірну інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, 
очікузані результати навчання та зміст) в обсязі, достатньому для інформування 
відповідних стейкхолдерів та суспільства.

4. Критерії застосовуються під час формування звіту про самооцінювання.

5. Застосування Критеріїв відбувається у відповідності до методичних 

рекомендацій, які затверджуються Національним агентством.

6. Оцінювання освітньої програми здійснюється за кожним критерієм 
згідно зі шкалою оцінювання, яка включає чотири рівні відповідності:

0 рівень (відмова в акредитації) передбачає, що програма не 
відповідає встановленим вимогам

1 рівень передбачає, що програма частково відповідає встановленим 
вимогам

2 рівень передбачає, що програма повністю відповідає встановленим 
вимогам

3 рівень передбачає, що програма повністю відповідає встановленим 
вимогам і має інноваційний характер (зразкова акредитація).

3. Порядок проведення акредитації

1. Підготовка освітньої (освітньо-професійної) програми для акредитації 
здійснюється до створених проектних та робочих груп з числап науково- 
педагогічних працівників Академії згідно ліцензійних вимог. Безпосереднім 
керівником підготовки для проведення акредитації є її гарант, що здійснює свою 
діяльність відповідно до Положення про гаранта освітньої програми Академії

2. Академія попередньо повідомляє Національне агентство про намір 
акредитувати освітні програми у поточному навчальному році. У 20-денний



термін Національне агентство повідомляє заклад вищої освіти про місяць, в 
якому прийматиметься його заява про акредитацію відповідної програми.

3. Наступна (чергова) акредитація проводиться впродовж останнього року 
строку дії сертифіката про акредитацію. У разі не проведення чергової 
акредитації до завершення дії сертифікату про акредитацію акредитація 
проводиться у тому ж порядку, що вперше. Заклад вищої освіти має право 
достроково ініціювати проведення чергової акредитації.

4. Заклад вищої освіти, який бажає акредитувати освітню програму, подає 
Національному агентству такі матеріали для акредитації:

1) звернення про попередній розгляд акредитаційної справи;
*

2) письмову заяву про проведення акредитації освітньої програми (освітніх 
програм);

3) затверджені в установленому порядку освітню програму (освітні 
програми) та навчальний план (навчальні плани) за цією програмою 
(програмами);

4) звіт про самооцінювання освітньої програми (освітніх програм) 
відповідно до Критеріїв та документи, що підтверджують наведені у ньому 
відомості;

5) рецензії та відгуки роботодавців (за наявності).

Форми документів, визначені підпунктами 1, 2, 4 цього пункту, 
затверджуються Національним агентством (оприлюднюються на його 
офіційному веб-сайті). Форма звіту про самооцінювання освітньої програми 
містить перелік обов’язкових документів, що підлягають поданню для 
підтвердження наведених у ньому відомостей.

5. Матеріали для акредитації подаються Академієюж в електронній формі 
відповідно до вимог, встановлених Національним агентством та засвідчуються 
електронним цифровим підписом керівника закладу вищої освіти.

6. Попередній (дистанційний) розгляд акредитаційної справи проводиться 
Секретаріатом Національного агентства.

За умови невідповідності поданих матеріалів цьому Положенню та 
вимогам Національного агентства, акредитаційна справа повертається із 
зазначенням причин повернення.

За умови повноти поданих матеріалів, їхньої відповідності цьому 
Положенню та вимогам Національного агентства заява закладу вищої освіти 
реєструється в Національному агентстві.



7. Процедура акредитації освітньої програми починається з моменту 
реєстрації заяви про акредитацію освітньої програми (освітніх програм) 
секретаріатом Національного агентства і закінчується винесенням відповідного 
рішення про акредитацію або відмову в ній Національним агентством.

Наказом Голови Національного агентства відповідно до цього Положення 
призначається експертна група, яка проводить акредитаційну експертизу, 
визначається строк її роботи, у тому числі дати проведення виїзної 
акредитаційної експертизи та кінцевий строк подання звіту, а також 
визначається працівник секретаріату Національного агентства, відповідальний за 
супроводження акредитаційної експертизи.

Протягом часу проведення акредитаційної експертизи академії фізичні та 
юридичні особи мають право подавати до Національного агентства звернення з 
інформацією, що стосується освітньої програми, яка акредитується. Такі 
звернення доводяться до відома членів експертної групи.

8. 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.

9. Експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої 
програми формується у складі керівника та двох експертів.

З метою уникнення конфлікту інтересів до складу експертної групи не 
можуть включатися експерти, які працювали або працюють (у тому числі 
на умовах сумісництва) у відповідному закладі вищої освіти, є або були 
здобувачами вищої освіти у цьому закладі.

10. Інформація про склад експертної групи доводиться до відома Академії, 
програма якого акредитується, а також керівника програми. За обґрунтованою 
заявою закладу вищої освіти, зокрема, у випадку наявності конфлікту інтересів 
або обставин, які дають підстави для обгрунтованого припущення про 
упередженість експерта, окремий член експертної групи може бути відкликаний 
Національним агентством зі складу експертної групи з одночасною заміною на 
іншого експерта. У випадку заміни експерта (експертів) експертної групи строк 
процедури акредитації може бути продовжений.

П . За вимогою керівнику та членам експертної групи надсилаються 
матеріали акредитаційної справи в електронному вигляді для попереднього 
вивчення, що здійснюється впродовж десяти робочих днів. Під час попереднього 
вивчення матеріалів акредитаційної справи кожний член експертної групи має 
право отримувати додаткову інформацію від закладу вищої освіти на свій запит.



12. Виїзна акредитаційна експертиза здійснюється шляхом візиту 
(відвідування) закладу в^щої освіти експертною групою згідно з програмою, 
погодженою керівником експертної групи та ректором Академії. Дотримання 
вимог програми роботи експертної групи є частиною зобов’язань закладу вищої 
освіти, передбачених акредитаційною процедурою. Заклад вищої освіти зокрема 
забезпечує присутність у визначений програмою роботи експертної групи час 
осіб, з якими заплановані індивідуальні співбесіди, інтерв’ю, фокус-групи 
(представників керівництва закладу, навчально-наукових інститутів 
(факультетів), гарантів і членів групи забезпечення освітніх програм, 
педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, представників 
органів студентського самоврядування, здобувачів вищої освіти, випускників, 
роботодавців тощо).

13. Час і строки проведення виїзної акредитаційної експертизи 
встановлюються експертною групою за погодженням з закладом вищої освіти. 
Тривалість виїзної акредитаційної експертизи не може перевищувати трьох днів.

14. За результатами вивчення звіту про самооцінювання та матеріалів 
виїзної акредитаційної експертизи експертна група складає мотивований звіт про 
результати акредитаційної експертизи (далі -  звіт), який має включати 
рекомендації щодо подальшого розвитку освітньої програми (освітніх 
програм)та освітньої діяльності за цією програмою (цими програмами).

Форма звіту затверджується Національним агентством.

15. Звіт подається керівником експертної групи до Національного 
агентства не пізніше п’яти робочих днів після завершення роботи безпосередньо 
в Академію в електронному вигляді, завірений електронними цифровими 
підписами керівника та членів експертної групи. Секретаріат Національного 
агентства впродовж двох робочих днів надсилає звіт керівнику Академії.

16. Академія має право упродовж трьох робочих днів з дня отримання 
звіту надати Національному агентству мотивовані зауваження до звіту, які 
можуть містити, у тому числі, відомості щодо порушення експертною групою 
процедури проведення акредитації, визначеної цим Положенням.

4. Оскарження рішення про акредитацію

1. Рішення Національного агентства за результатами розгляду 
акредитаційної справи може бути оскаржене Академією, іншою юридичною або 
фізичною особою, які вважають, що таким рішенням порушені їхні права або 
законні інтереси, впродовж п’яти робочих днів з дня його прийняття з 
підстав порушення процедури розгляду питання ГЕР та/або Національним 
агентством шляхом подання відповідної скарги до Апеляційного комітету 
Національного агентства. Подання скарги з інших підстав, у тому числі



у зв’язку із незгодою із звітом експертної групи по суті, після прийняття 
відповідного рішення Національного агентства, не допускається.

У разі подання скарги з порушенням встановленого строку вона 
повертається скаржникові без її розгляду на засіданні Апеляційного комітету.

2. Апеляційний комітет Національного агентства розглядає скаргу і 
вносить на найближче засідання Національного агентства пропозиції щодо 
можливості її задоволення.

3. За результатами розгляду скарги Національне агентство з урахуванням 
пропозицій Апеляційного комітету має право прийняти одне з таких рішень:

* 1) про залишення скарги без розгляду у зв’язку із поданням її з підстав, не 
передбачених ч. 1 Розділу 5 цього Положенням, або особою, права та/або законні 
інтереси якої не порушені відповідним рішенням;

2) про відмову у задоволенні скарги та залишення попереднього рішення 
без змін;

3) про скасування попереднього рішення та направлення акредитаційної 
справи на повторний розгляд до ГЕР або на засіданні Національного агентства.

4. Рішення Національного агентства може бути оскаржене в 
установленому порядку в суді.

5. Прикінцеві положення

1. Відповідальність за дотримання цього Положення та контроль за 
виконанням його вимог несуть зазначені посадові особи відповідно до їх 
функціональних обов’язків.

2. Наведені в Положенні процедури можуть регламентуватися окремими 
документами (Положеннями, наказами, інструкціями тощо).

3. Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті академії та 
розміщується в нормативній базі діяльності освітнього процесу.

Проректор з організаційно- 
правових питань 

В.о. проректора з навчально- 
методичної роботи


