
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 21 (38) 

від 5 листопада 2020 р. 

 

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

Головуючий – Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 19 членів Агентства з 21: 

          Авшенюк Н.М. (дистанційно), Алькема В.Г. (дистанційно), Артюхов А.Є. 

(дистанційно), Бутенко А.П. (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), Татарчук Т.Ф. (дистанційно), Царенко 

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

 

Порядок денний 

1. Про погодження стандартів вищої освіти (Сергій Квіт)  

1. Про погодження стандартів вищої освіти  

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти про погодження стандартів про вищу освіту. 

ВИРІШИЛИ: Погодити такі проєкти стандартів вищої освіти із наданням пропозицій 

членів Національного агентства та галузевої експертної ради за відповідною галуззю 

знань до проєкту стандарту: 

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 015 “Професійна освіта (за 

спеціальностями)” другого (магістерського) рівня. 

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

2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 104 “Фізика та астрономія” другого 

(магістерського) рівня. 

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

3. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 121 “Інженерія програмного 

забезпечення” другого (магістерського) рівня. 

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



4. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 132 “Матеріалознавство” другого 

(магістерського) рівня. 

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

5. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” другого 

(магістерського) рівня. 

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

6. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 136 “Металургія” другого 

(магістерського) рівня. 

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

7. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 153 “Мікро- та наносистема” другого 

(магістерського) рівня. 

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

8. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 173 “Авіоніка” другого (магістерського) 

рівня. 

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

9. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 272 “Авіаційний транспорт” першого 

(бакалаврського) рівня. 

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

10. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 275 “Транспортні технології (за видами)” 

другого (магістерського) рівня. 

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

 

Головуючий                                                                                 С. Квіт   

 

Секретар                                                                                      Т. Антонюк    

 

 

 

 

 


