
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 12 (29) 

від 26 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. (дистанційно), Артюхов А.Є. (дистанційно), Алькема В.Г. (дистанційно), 

Бутенко А.П. (дистанційно), Длугопольський О.В. (дистанційно), Єременко О.В. (дистанційно), 

Золотарьова І.О. (дистанційно), Квіт С.М. (дистанційно), Колєсникова О.В. (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), Татарчук Т.Ф. (дистанційно), Царенко П.М. (дистанційно), Цвіліховський М.І. 

(дистанційно), Янсе Л.А. (дистанційно)  
  

Порядок денний 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт) 

2. Про надання освітнім програмам відкладеної (умовної) акредитації (Сергій 

Квіт) 

3. Про обрання кандидатури до робочої групи з розробки Стратегії розвитку 

вищої освіти на 2021-2031 рр. (Сергій Квіт) 

 

1. Розгляд акредитаційних справ  

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про розгляд акредитаційних 

справ.  

ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію згідно із додатком 1.1. (пп. 1.1 – 1.18). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку 1.1. до протоколу.  

Усього ухвалено рішень: - про акредитацію - 18 

2. Про надання освітнім програмам відкладеної (умовної) акредитації 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про надання освітнім 

програмам відкладеної (умовної) акредитації 

ВИРІШИЛИ: Згідно з підпунктом 4 пункту 5 Постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. № 392, зважаючи на звіти самооцінювання закладів вищої освіти, 



або матеріали частково проведеної акредитаційної експертизи та з метою своєчасного 

завершення навчального процесу, надати освітнім програмам відкладену (умовну) 

акредитацію освітніх програм згідно з додатком 1.2. Водночас це рішення не припиняє 

процесу акредитації. Остаточні рішення стосовно відкладених справ будуть прийняті 

Національним агентством тоді, коли процедура їхнього розгляду буде повністю 

завершена. 

Результати голосування щодо кожної справи, розглянутої Національним агентством, 

наведені у додатку 1.2. до протоколу. 

3. Про висування кандидатури до робочої групи з розробки Стратегії розвитку 

вищої освіти на 2021-2031 рр.  

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про висування кандидатури 

до робочої групи з розробки Стратегії розвитку вищої освіти на 2021-2031 рр.  

ВИРІШИЛИ: Включити в робочу групу з розробки Стратегії розвитку вищої освіти на 

2021-2031 рр. Голову Національного агентства Квіта Сергія Мироновича.  

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

 

Голова                                                                                             С. Квіт   

 

Секретар                                                                                         Т. Антонюк    

 

 


