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Керівникам закладів вищої освіти 
та наукових установ

Щодо акредитації освітніх програм

Міністерство освіти і науки України інформує, що 28 вересня 2017 року 
набув чинності Закон України «Про освіту» № 2145-УІІІ від 05.09.2017 (далі -  
Закон).

Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України «Про вищу 
освіту», зокрема, в частині доповнення нормою, що до затвердження 
положення про акредитацію освітніх програм таку акредитацію здійснює 
центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки в порядку, 
передбаченому для акредитації напрямів і спеціальностей (підпункт 20 
пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про вищу освіту»).

Отже, для підготовки справ з акредитації освітніх програм слід 
керуватися постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 13 червня 2012 р. № 689 «Про затвердження Державних вимог до 
акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу», 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 р. за 
№ 1108/21420, з урахуванням Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності».

Нагадуємо, що відповідно до частини шостої статті 7 Закону документ 
про вищу освіту державного зразка видається закладом вищої освіти тільки за 
акредитованою освітньою програмою. За неакредитованою освітньою 
програмою заклади вищої освіти виготовляють і видають власні документи про 
вищу освіту у порядку та за зразком, що визначені вченою радою закладу вищої 
освіти.

Наразі Міністерством підготовлено проект наказу «Про затвердження 
Порядку переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх програм на 
підставі чинних ^ |Я |й ^ тад ^ и і|^ ^ ^ а^ ед и тац ію  напряму підготовки,
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спеціальності на строк їх дії». Відповідно до зазначеного проекту наказу 
планується здійснювати переоформлення сертифікатів на підставі чинних 
сертифікатів про акредитацію напряму підготовки, спеціальності на строк їх дії 
та за умови, що заклади освіти продовжують проваджувати освітню діяльність 
за освітньою програмою, що відповідає освітньо-професійній програмі 
спеціальності, напряму підготовки, та назва якої співпадає з назвою 
спеціальності за чинним переліком, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266 «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти», або наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про 
особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266».

Враховуючи вищезазначене, закладам освіти, що виявили бажання 
здійснити акредитацію освітніх програм у сфері вищої освіти, необхідно 
подавати матеріали акредитаційних справ до Міністерства освіти і науки за 
адресою м. Київ, проспект Перемоги, 10, к. 25.
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