
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 7 (24) 

від 7 квітня 2020 р. 

 

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1  

Голова – Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 16 членів Агентства з 21: 

Авшенюк Н.М. (дистанційно), Артюхов А.Є. (дистанційно), Длугопольський О.В. 

(дистанційно), Єременко О.В. (дистанційно), Колесникова О.В.(дистанційно), 

Золотарьова І.О. (дистанційно), Квіт С.М. (дистанційно), Медведєв В.К. 

(дистанційно), Моркляник Б.В. (дистанційно), Назаров І.В.(дистанційно), Олексів 

І.Б.(дистанційно), Смирна Л.В.(дистанційно), Стукало Н.В. (дистанційно), 

Фесенко Л.С. (дистанційно), Цвіліховський М.І. (дистанційно), Янсе Л.А. 

(дистанційно) 

 

Порядок денний 

1. Про результати конкурсу до галузевих експертних рад (Леся Пізнюк). 

2. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти (Леся Пізнюк). 

3. Затвердження додатка до Графіка доступу до електронних кабінетів та 

прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р. 

(Ганна Денискіна). 

1. Про результати конкурсу до галузевих експертних рад 

СЛУХАЛИ: Пізнюк Лесю, керівника відділу по роботі з галузевими експертними 

радами та незалежними установами оцінювання якості вищої освіти про 

результати конкурсу до галузевих експертних рад. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити результати роботи конкурсної комісії. 

Обрати до складу галузевих експертних рад: 

1.1. До галузевої експертної ради 01 Освіта / Педагогіка здобувача вищої 

освіти: Лободу Дмитра Олександровича (Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. Короленка). 



1.2. До галузевої експертної ради 04 Богослов’я науково-педагогічного 

працівника: Левицького Олександра Олександровича (Приватний заклад 

вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»). 

1.3. До галузевої експертної ради 09 Біологія: 

 здобувача вищої освіти: Горин Оксану Ігорівну (Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка). 

 представника від роботодавців: Галкіна Олександра Юрійовича 

(Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»/ Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна 

НАН України). 

1.4. До галузевої експертної ради 12 Інформаційні технології науково-

педагогічного працівника: Оксіюка Олександра Глібовича (Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка / Національний 

авіаційний університет). 

1.5. До галузевої експертної ради 20 Аграрні науки та продовольство: 

 здобувача вищої освіти: Ткачука Івана Миколайовича (Білоцерківський 

національний аграрний університет) 

 представника від роботодавців: Центила Леоніда Васильовича (ТОВ 

«Агрофірма "Колос») 

1.6. До галузевої експертної ради 24 Сфера обслуговування здобувача 

вищої освіти: Нос Аріну Олексіївну (Одеський національний університет імені 

І.І. Мечникова) 

1.7. До галузевої експертної ради  25 Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону науково-педагогічного працівника: Дяченка 

Володимира Івановича (Військова академія (м. Одеса)) 

1.8. До галузевої експертної ради 26 Цивільна безпека  науково-

педагогічного працівника: Карабина Василя Васильовича (Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності) 

1.9. До галузевої експертної ради 27 Транспорт такого науково-

педагогічного працівника: Грицука Ігоря Валерійовича (Херсонська державна 

морська академія) 

1.10. Затвердити галузеву експертну раду 28 Публічне управління та 

адміністрування у такому складі: 

науково-педагогічні працівники 

голова - Стойка Андрій Васильович (Донецький державний університет 

управління) 



заступник голови - Балан Олександр Сергійович (Одеський національний 

політехнічний університет) 

Руденко Ольга Мстиславівна, Чернігівський національний технологічний 

університет 

Калашник Надія Сергіївна, Львівський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України / Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

Касич Алла Олександрівна, Київський національний університет технологій та 

дизайну 

Безугла Людмила Сергіївна, Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет 

Крихтіна Юлія Олександрівна, Український державний університет залізничного 

транспорту 

здобувач вищої освіти 

Мироненко Богдан Валентинович, Одеська національна академія харчових 

технологій 

представник від роботодавців 

Семенець-Орлова Інна Андріївна, Національний авіаційний університет 

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає) 

 

2. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти 

СЛУХАЛИ: Пізнюк Лесю, керівника відділу по роботі з галузевими експертними 

радами та незалежними установами оцінювання якості вищої освіти про 

погодження проєктів стандартів вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: Погодити такі проєкти стандартів вищої освіти з урахуванням 

відповідних рекомендацій та рішень галузевих експертних рад: 

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 031 “Релігієзнавство” першого 

(бакалаврського) рівня. 

(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 032 "Історія та археологія" першого 

(бакалаврського) рівня. 

(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

3. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 111 "Математика" першого 

(бакалаврського) рівня. 



(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

4. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 171 "Електроніка" другого 

(магістерського) рівня. 

(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

5. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 182 "Технології легкої 

промисловості" другого (магістерського) рівня. 

(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

6. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 184 "Гірництво" першого 

(бакалаврського) рівня. 

(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

7. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 254 "Забезпечення військових 

(сил)" другого (магістерського) рівня. 

(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

8. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 255 "Озброєння та військова 

техніка" другого (магістерського) рівня. 

(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

9. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 262 "Правоохоронна діяльність" 

першого (бакалаврського) рівня. 

(результати голосування: за – 15, проти – немає, утрималися – 1) 

 

3. Затвердження додатка до Графіка доступу до електронних кабінетів та 

прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р.  

СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну, керівника відділу акредитації освітніх програм 

про затвердження додатка до Графіка доступу до електронних кабінетів та 

прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити додаток до Графіка доступу до електронних кабінетів 

та прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р. 

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає) 

 

Голова                                                                                                С.М. Квіт 

 

Секретар                                                                                             Т.А. Антонюк  


