
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 15 (32) 

від 31 липня 2020 р. 

 

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

Голова – Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 18 членів Агентства з 21: 

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

(дистанційно), Єременко О.В., Золотарьова І.О.(дистанційно), Квіт С.М., Колєснікова 

О.В.(дистанційно), Медведєв В.К.(дистанційно), Моркляник Б.В., Назаров І.В., Олексів 

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

Л.С., Царенко П.М.(дистанційно), Цвіліховський М.І.(дистанційно) 

Присутні:  Винницький М., Осіюк О., Євстіфеєв М., Єременко О. 

 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про внесення до порядку денного 

засідання Національного агентства питання про обговорення звернення Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти з приводу намагань ліквідувати здобутки в 

реформуванні вищої освіти й відмовитися від європейської інтеграції України. 

ВИРІШИЛИ: внести до порядку денного засідання Національного агентства питання про 

обговорення звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з приводу 

намагань ліквідувати здобутки в реформуванні вищої освіти й відмовитися від європейської 

інтеграції України. 

(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає) 

Порядок денний 

1. Про обговорення звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти з приводу намагань ліквідувати здобутки в реформуванні вищої освіти й 

відмовитися від європейської інтеграції України (Сергій Квіт) 

 

1. Про обговорення звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти з приводу намагань ліквідувати здобутки в реформуванні вищої освіти й 

відмовитися від європейської інтеграції України  

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про обговорення звернення 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з приводу намагань ліквідувати 

здобутки в реформуванні вищої освіти й відмовитися від європейської інтеграції України. 

ВИСТУПИЛИ:  



Колеснікова О.В., Квіт С.М., Винницький М., Золотарьова І.О., Смирна Л.В., Длугопольський 

О.В., Олексів І.Б., Артюхов А.Є., Царенко П.М., Назаров І.В., Медведєв В.К.  

Було внесено правки до тексту, а також уточнено коло адресатів звернення   

ВИРІШИЛИ: погодити із правками текст та оприлюднити звернення Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти з приводу намагань ліквідувати здобутки в реформуванні 

вищої освіти й відмовитися від європейської інтеграції України. 

(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає) 

 

 

Голова                                                                                          С. Квіт  

 

Секретар                                                                                      Т. Антонюк    

 

 

 

 

 


