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Стан проходження акредитації 
бакалаврський і магістерських ОП в НУБіП України
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Планові акредитаційні експертизи
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Отримано 22 п'ятирічні акредитаційні 
сертифікати



Перелік бакалаврських та магістерських ОП, 
що підлягають акредитації у 2022-2023 н.р.

№ 
п.п.

Код та назва спеціальності Назва освітньої програми
Наявність та термін дії сертифіката 

про акредитацію спеціальності
ОС «Бакалавр»

1
206 Садово-паркове 
господарство

Садово-паркове господарство
Сертифікат НД №1193058 до 

01.07.2022 р.
2 125 Кібербезпека Кібербезпека Первинна акредитація
3 051 Економіка Цифрова економіка Первинна акредитація

4
241 Готельно-ресторанна 
справа

Готельно-ресторанний бізнес
Первинна акредитація

5
281 Публічне управління та 
адміністрування

Публічне управління та 
адміністрування

Первинна акредитація

6 144 Теплоенергетика Теплоенергетика Первинна акредитація
ОС «Магістр»

7 211 Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина
Термін навчання 6 років. Випуск у 

2023 році.

8
212 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза

Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза

Термін навчання 6 років. Випуск у 
2023 році.

9
291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії

Первинна акредитація



Стан проходження акредитації у відокремлених 
підрозділах НУБіП України

3 3

2

4

1

0 0

1

0

4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

Бакалаврат Магістратура

У відокремлених підрозділах 
за  2019-2021 роки за рекомендацією університету знято з акредитації 

3 бакалаврські та 2 магістерські ОП

Назва ВСП

2022-2023 н.р. 2023-2024 н.р. 
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ВП НУБіП України 

«Ніжинський 

агротехнічний інститут»
2 1 3

ВП НУБіП України 

«Бережанський 

агротехнічний інститут» 2 1



Проведення внутрішнього самоаналізу ОП
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Знайомство з формою 
самоаналізу ОП

Додаткове вивчення думки 
студентів, роботодавців, НПП 

щодо ОП 

Наповнення сайту ОП 
додатковою інформацією

Ознайомлення 
громадськості з 

результатами самоаналізу

Відомості самооцінювання є аналітичним документом, що дає 
закладам вищої освіти можливість самостійно проаналізувати, 
наскільки програма і практика її реалізації відповідають Критеріям 
оцінювання якості освітньої програми.

Порадник щодо заповнення
відомостей самооцінюванняосвітньої програми

В НУБіП України 76 НПП задіяні в 

роботі НАЗЯВО, в тому числі: 
- члени Нац. агентства;
-голови та члени галузевих 
експертних рад;
- експерти Нац. агентства



Перегляд освітніх програм для вступників 2022 р.
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Відповідність стандартам, 
унікальність

Огляд ОП провідних українських та 
зарубіжних ЗВО

Обговорення проекту ОП зі 
стейкголдерами (студенти, 

роботодавці, академічна спільнота)

Консультації з дорадчою групою та 
презентація ОП 

Затвердження вченою радою

Оплилюднення ОП до початку 
роботи приймальної комісії 

університету

Унікальність ОП відображається наявністю додаткової

компетентності, понад ті, що закладені в стандарті,

яка формується вивченням однієї або декількох

додаткових освітніх компонент



Найважливіші події в календарі реалізації ОП

Подія Терміни

Проведення самоаналізу  ОП (наказ ректора № 1325 від 3.12.21 р.) 3.12.21-21.02.22 р.

Проведення перегляду ОП для вступників 2022 р за участі представників 

дорадчої групи (НПП, які беруть участь в роботі НАЗЯВО, наказ ректора № 

1325 від 3.12.21 р.)

1.04.22 - 30.04.22 р.

Затвердження оновлених ОП вченою радою університету Травень 2022 р

Оприлюднення оновлених ОП на сайті університету для вступників 2022 р. Червень 2022 р.

Фінальне анкетування випускників бакалаврату Червень 2022 р.
Вибір студентами бакалаврату та магістратури вибіркових дисциплін за 

уподобанням
Жовтень-листопад 2022 р

Фінальне анкетування випускників магістратури Грудень 2022 р.



Дорожня карта гарантів бакалаврських та магістерських освітніх програм
з підготовки до проведення їх акредитації у 2022-2023 н.р.

Подія Дата

Проведення самоаналізу  ОП згідно наказу № 1325 від 3.12.21 р. 3.12.21-21.02.22 р

Формування дорадчої вайбер-групи для гарантів тих освітніх 

програм, які підлягають акредитації у 2022-2023 н.р. 
1-4 березня 2022 р.

Перша організаційна зустріч гарантів з проректором з науково-

педагогічної роботи
1-4 березня 2022 р.

Перегляд самоаналізу ОП представниками дорадчої групи та 

служби проректора з науково-педагогічної роботи
1-30 травня 2022 р

Підготовка остаточного варіанту проекту самоаналізу  ОП До 20 червня 2022 р.
Подання до НАЗЯВО заявки на проведення акредитації Після відкриття доступу НАЗЯВО (з 1 липня)

Визначення дати подання самоаналізу
Після формування графіка НАЗЯВО

(до 1 вересня?)


