
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 11 (28) 

від 16 червня 2020 р. 

 

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

Голова – Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 20 членів Агентства з 21: 

Авшенюк Н.М., Артюхов А.Є., Алькема В.Г., Бутенко А.П., Длугопольський О.В. (дистанційно), 

Єременко О.В., Золотарьова І.О. , Квіт С.М. , Медведєв В.К., Моркляник Б.В., Назаров І.В. , 

Олексів І.Б.(дистанційно), Пріхна Т.О., Смирна Л.В., Стукало Н.В., Татарчук Т.Ф., Фесенко Л.С., 

Царенко П.М., Цвіліховський М.І., Янсе Л.А.  
  

Присутні: Пізнюк Л., Наконечна Н., Золотар С., Ковалішин К., Винницький М., Денискіна Г. 

(дистанційно), Осіюк О. 

 

Порядок денний 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт). 

2. Про зміни у складі галузевих експертних рад (Богдан Моркляник, Леся 

Пізнюк). 

3. Про уточнення щодо діяльності  комісії з відбору членів галузевих експертних рад 

(Богдан Моркляник).   
4. Про погодження стандартів вищої освіти (Леся Пізнюк). 
5. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих експертних 

радах (Богдан Моркляник). 

6. Судові справи проти Національного агентства (Олександр Хименко). 

7. Проєкт “Порядку присудження наукових ступенів” (Андрій Бутенко, 

Леонтій Шипілов).  

8. Проєкт “Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад” (Андрій 

Бутенко, Леонтій Шипілов). 

9. Проєкт Положення про комітети (Микита Євстіфеєв). 

10. Зміни у штатній структурі Національного агентства (Михайло 

Винницький). 

11. Новини від Секретаріату (Михайло Винницький). 

12. Різне. 

 

1. Розгляд акредитаційних справ  

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про розгляд акредитаційних 

справ. 



Моркляник Богдан,  запропонував регламент - 1 хвилину для виступів/пояснень представників 

ЗВО, експертів. Ніхто не висловив заперечень. 

ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про зразкову акредитацію, акредитацію, умовну 

(відкладену) акредитацію, повернення справи для повторного розгляду ГЕР, відмову в 

акредитації, перенесення розгляду на наступне засідання згідно із додатком (пп. 1.1 – 

1.121). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  

Усього ухвалено рішень:  

 Про акредитацію із визначенням зразкова - 2 

 Про акредитацію - 97 

 Про умовну (відкладену) акредитацію - 16 

 Про повернення справи для повторного розгляду ГЕР - 4 

 Про відмову в акредитації -1 

 Про перенесення розгляду справи  на наступне засідання -1 

2. Про зміни у складі галузевих експертних рад  

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

радами та незалежними установами оцінювання якості вищої освіти, про зміни у  складі 

галузевих експертних рад. 

ВИРІШИЛИ:  

1. Відповідно до пункту 11 Положення про галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 26 травня 

2020 р. (протокол № 9) (зі змінами), достроково припинити повноваження членів 

галузевої експертних рад: 

1.1. З галузі знань 21 “Ветеринарна медицина” Меженського А.О. 

1.2. З галузі знань 12 “Інформаційні технології” Оксіюка О.Г. 

1.3. З галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” 

Пунду Ю.В. 

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає) 

3. Про уточнення щодо діяльності  комісії з відбору членів галузевих експертних рад    

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про 

уточнення щодо діяльності  комісії з відбору членів галузевих експертних рад, склад яких 

затвердженого рішенням Національного агентства від 03 березня 2020 р. (протокол № 5) і який 

є постійно діючим. 

ВИРІШИЛИ: постійно діюча комісія з відбору членів галузевих експертних рад Національного 

агентства функціонує до обрання нового складу Національного агентства. 

(результати голосування: за - 20, проти - немає, утрималися - немає) 

4. 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 052 “ Політологія” першого (бакалаврського) 

рівня. 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 144 "Теплоенергетика" другого (магістерського) 

рівня. 

            (результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

5. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах 

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про оголошення 

конкурсу 

ВИРІШИЛИ:  

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах: 

1) галузева експертна рада з галузі знань галузі знань 21 “Ветеринарна медицина”  – 1 

представник від роботодавців; 

2) галузева експертна рада з галузі знань галузі знань 12 “Інформаційні технології”  – 1 

науково-педагогічний/науковий працівник; 

3) галузева експертна рада з галузі знань галузі знань 25 “Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону”  – 1 науково-педагогічний/науковий працівник; 

2. Встановити строк подання документів для участі у конкурсі – з 30 червня по 10 липня 

по 2020 р. 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

6. Судові справи проти Національного агентства  

СЛУХАЛИ: Хименка Олександра, керівника відділу правового забезпечення та 

апеляцій, який проінформував членів Національного агентства про хід судових справ 

проти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до уваги. 

Питання не потребує голосування  

7. Проєкт “Порядку присудження наукових ступенів”  

СЛУХАЛИ: Бутенко Андрія, заступника Голови Національного агентства про проєкт  

“Порядку присудження наукових ступенів”. Головна дискусія із Науковим 

комітетом національної ради з питань розвитку науки і технологій була навколо вимог до 

публікацій. В той же час було досягнено порозуміння щодо:  

- неможливості мати однакові умови для гуманітарних та технічно-природничих наук;  



- запровадження нових вимог викличе у публічному просторі обурення. Також цей документ 

дозволяє ЗВО додавати власні умови до захисту. Андрій Бутенко зауважив, що протягом 6 

місяців діятиме перехідний період, під час якого будуть чинними старий та новий порядки. 

ВИСТУПИЛИ: 

Винницький М. звернув увагу, що цей документ насправді має революційний характер: 

 Вся система переходить на разові захисти та відмову від авторефератів; 

 Збільшення відповідальності ЗВО, бо саме вони видаватимуть диплом; 

 Рецензент та опонент отримуватимуть оплату за свою роботу. 

ВИРІШИЛИ: схвалити текст і направити до Міністерства освіти і науки України для організації 

громадського обговорення проєкт “Порядку присудження наукових ступенів”  

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

8. Проєкт “Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад”  

СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія, заступника Голови Національного агентства про проєкт 

“Положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад”. 

ВИСТУПИЛИ:  

Золотарьова І. запропонувала внести правки стосовно гендерної рівності під час 

формування спеціалізованої ради. 

ВИРІШИЛИ: схвалити текст і направити до Міністерства освіти і науки України для 

організації громадського обговорення проєкт  “Положення про акредитацію спеціалізованих 

вчених рад” .  

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

9. Проєкт Положення про комітети Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

СЛУХАЛИ: Євстіфеєва Микиту, заступника керівника секретаріату Національного 

агентства про проєкт Положення про комітети. Одна з ідей скорочення кількості 

комітетів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Фесенко Л. висловила обурення ініціативою стосовно скорочення кількості комітетів 

Національного агентства. 

Квіт С. повідомив, що головною ідеєю було спрощення формальних документів. 

Микита допоміг у створенні цього проєкту.  

Длугопольський О. висловився проти скорочення кількості комітетів та зазначив, що 

питання кворуму в сучасних умовах не повинно виникати. 

Золотарьова І. зауважила, що потрібно інституціалізувати діяльність комітетів.  

ВИРІШИЛИ: доручити керівникам комітетів на наступне засідання Національного 

агентства: 

висловити свої пропозиції, завдання та перспективи своїх комітетів 



(результати голосування: за – 19, проти – 1, утрималися – немає) 

10. Зміни у штатній структурі секретаріату Національного агентства  

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства 

про зміни у штатній структурі секретаріату Національного агентства.  

ВИРІШИЛИ: внести зміни у штатну структуру: дві штатні одиниці вивести з сектору 

підготовки до засідань та ввести їх до відділу правового забезпечення та апеляцій. 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

11. Новини від секретаріату 

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства 

про оплату праці членів агентства.  

ВИРІШИЛИ: створити робочу групу, з метою уточнення критеріїв оплати праці членів 

Національного агентства на чолі із Золотарьовою І.О. та членами - Фесенко Л.С., 

Длугопольський О.В., Олексів І.Б. 

Питання не потребує голосування 

12. Різне 

Квіт С. повідомив, що 25-26 червня плануємо проведення он-лайн засідання; 

Винницький М. поінформував, що є проблема із акредитацією PhD програм в наукових 

установах, тому є потреба розробити алгоритм роботи із президією НАН; 

Винницький М. нагадав членам Національного агентства про тексти для сторінки у 

Фейсбуці до рубрик  NAQA коментує та NAQA інформує; 

Стукало Н. нагадала про граничні дати подання інформації до SAR.  

 

Голова                                                                                          С. Квіт   

 

Секретар                                                                                      Т. Антонюк    

 


