
Відомості про самооцінювання та 
робота з електронною системою: 

кращі практики і поширені 
похибки



Етапи підготовки відомостей
про самооцінювання 
освітньої програми

1. Призначення гаранта освітньої програми

2. Графік акредитації освітніх програм

3. Підготовка відомостей про 
самооцінювання до відкриття доступу до 
електронного кабінету

4. Електронний кабінет гаранта

5. Контроль наданих відомостей ректором

6. Особливості відображення даних в системі

7. Відправили! Що далі?



ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

- штатний науково-педагогічний або науковий 
працівник/працівниця, 

- відповідає за якість освітньої програми, 

- має науковий ступінь та/або вчене звання за 
відповідною чи спорідненою до освітньої 
програми спеціальністю,

- має належний досвід роботи в галузі.

Призначення, права та обов'язки гаранта освітньої
програми відносяться до автономії закладу вищої
освіти. Цей працівник/працівниця може виступати
гарантом лише однієї освітньої програми.



ГРАФІК
відкриття доступу та подання 

відомостей про самооцінювання
Затверджується на засіданні Національного
агентства:

- включення освітніх програм до графіка;

- вилучення освітніх програм з графіка.

Відповідно до листа-звернення ЗВО за належної
аргументації в графік вноситься зміна:

- ПІП гаранта (його електронної адреси);

- назви ОП (ID освітньої програми в ЄДЕБО);

- назви  ЗВО;

- ректора  (офіційної електронної адреси ЗВО);

- дати подання відомостей про самооцінювання.



Підготовка відомостей про 
самооцінювання до відкриття 

доступу до електронного кабінету



Сторінка гаранта 
в електронній системі акредитації



Створення нової форми СО



Гарант надсилає відомості 

в електронний кабінет  ректора



Особливості відображення даних в 
електронній системі акредитації



Відомості про самооцінювання 
освітньої програми

в Національному агентстві



ГАРАНТ та РЕКТОР
після подання відомостей про 

самооцінювання

Мають змогу:
- надалі бачити справу
- погодити з експертами програму візиту
- переглянути звіт експертної групи
- надати зауваження чи коментарі щодо 

звіту експертної групи (протягом 3 днів)

Не мають змоги:
- вносити будь-які корективи у подані

відомості про самооцінювання освітньої
програми

- відкликати подану акредитаційну справу
- підписати КЕП програму візиту



Поширені запитання

Чи додавати в таблицю 1 інформацію про вибіркові освітні
компоненти?
У таблиці 1 слід надати вичерпні відомості передусім про
обов’язкові освітні компоненти.

Скільки сканованих копій освітніх програм /навчальних
планів /рецензій слід підвантажити у відомості про
самооцінювання?
Стільки, скільки вважаєте за потрібне.

Відомості про самооцінювання вже подано. Що робити, якщо
гарант раптово поїхав у закордонне відрядження?
Призначити наказом ректора нового гаранта.

Відомості про самооцінювання подали. Ви можете поставити
виїзну експертизу на зручні для нас дати?
Я – ні. Але фахівець відділу по роботі з експертами
обов’язково погодить з гарантом дати роботи експертної
групи.



Дякую за увагу!


