
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти  

  
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 10 (27)  

від 5 червня 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), Алькема В.Г. (дистанційно), 
Длугопольський О.В. (дистанційно), Єременко 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), Пріхна Т.О. (дистанційно), Смирна Л.В. (дистанційно), 
Стукало Н.В. (дистанційно), Цвіліховський М.І. (дистанційно), Янсе Л.А. (дистанційно)   

  

Порядок денний  

1. Про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм ЗВО зі специфічними умовами 
навчання.   

2. Про зміни до «Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи з 

використанням технічних засобів відеозв’язку».  
 

1. Про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм ЗВО зі специфічними умовами 

навчання.  
СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про умовну (відкладену) акредитацію 

освітніх програм ЗВО зі специфічними умовами навчання.   

ВИРІШИЛИ: Ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію (надано строком до 1 вересня 

2020 року) згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.33).  

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої Національним агентством, 
наведені у додатку до протоколу. По мірі того, як згадані освітні програми будуть проходити всі 

передбачені акредитаційні процедури, відповідна інформація про завершення акредитації буде 

вноситися в ЄДЕБО взамін інформації стосовно рішення про умовну (відкладену) акредитацію.  
Усього ухвалено рішень:   

- Про умовну (відкладену) акредитацію - 33.  
2. Про зміни до «Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи з 

використанням технічних засобів відеозв’язку».  
СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про зміни до «Тимчасового порядку 

проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку».  

ВИРІШИЛИ: Внести до «Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи з 
використанням технічних засобів відеозв’язку», затвердженого рішенням Національного агентства від 

17 березня 2020 р. (протокол № 6 (23)) такі зміни:  

1) назву Тимчасового порядку викласти у такій редакції:  
«Порядок проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі».  

2) пункт 2 викласти у такій редакції:  

«2. Акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі проводиться із використанням 

технічних засобів відеозв’язку відповідно до підпункту 4 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів 
України від 20 травня 2020 р. № 435 (зі змінами) та може призначатися упродовж визначеного цією 

постановою періоду».  

3) у пункті 7 слова «Тимчасового порядку» замінити словом «Порядку»;  
4) доповнити новим пунктом 8 такого змісту:  

«8. У випадку неможливості проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі, зокрема через необхідність відвідування закладу вищої освіти експертами для ознайомлення з 

документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, Національне агентство може ухвалити 
рішення про умовну (відкладену) акредитацію строком до 1 вересня 2020 р. без проведення або з 

частковим проведенням акредитаційної експертизи».  

5) у тексті Тимчасового порядку слова «з використанням технічних засобів відеозв’язку» замінити 
словами «у віддаленому (дистанційному) режимі».  

(Результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає).  

  
Голова         С. Квіт   

  

Секретар        Т. Антонюк     


