
   
 

   
 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1 (44) 

від 26 січня 2021 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., Алькема В.Г.(дистанційно), Артюхов А.Є., Бутенко А.П., 

Длугопольський О.В., Єременко О.В., Золотарьов І.О., Квіт С.М., Медведєв Б.В., 

Моркляник Б.В., Назаров І.В., Олексів І.Б., Пріхна Т.О., Смирна Л.В., Стукало Н.В., 

Татарчук Т.Ф., Царенко П.М., Цвіліховський М.І., Янсе Л.А. 

Присутні:  

Пирожков С.І. -  д.е.н., професор, академік НАН України 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт). 

2. Про зміни у складі галузевих експертних радах (Богдан Моркляник). 

3. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник). 

4. Затвердження змін до реєстру експертів (Катерина Куницька). 

5. Про підтримку кандидатури Пріхни Т.О. на звання дійсного члена 

(академіка) НАН України (Богдан Моркляник). 

6. Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький). 

7. Різне. 

 

1. Розгляд акредитаційних справ 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про розгляд акредитаційних 

справ.  

ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію із визначенням “зразкова”, 

акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію, повернення справи в ГЕР на 

доопрацювання висновків, відмову в акредитації, повторну акредитаційну експертизу 

згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.189). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  

Усього ухвалено рішень:  
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 Акредитувати - 139 
 Акредитувати із визначенням "зразкова" - 4 
 Умовна (відкладена) акредитація - 35 
 Відмовити в акредитації - 1 
 Повернути в ГЕР на доопрацювання висновків - 9 

 

2. Про зміни у складі галузевих експертних радах  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про зміни у персональному складі галузевих 

експертних рад.  

ВИРІШИЛИ:  

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

агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 21 травня 

2019 р. (протокол № 5) (зі змінами):  

2.1.1. Вивести зі складу галузевої експертної ради з галузі знань 04 «Богослов’я» 

представника від здобувачів вищої освіти Димид Магдалину Марію Михайлівну. 

2.2. Відповідно до пункту 13 Положення про галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 21 травня 

2019 р. (протокол № 5) (зі змінами):  

2.2.1. Відкликати з посади голови галузевої експертної ради з галузі знань 23 «Соціальна 

робота» Савчук Олену Миколаївну. 

2.2.2. Призначити головою галузевої експертної ради з галузі знань 23 «Соціальна 

робота» Аверіну Катерину Сергіївну. 

 

(голосування: за - 19, проти - немає, утримались - немає) 

 

     3. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти   

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства 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 052 “Політологія” другого 

(магістерського) рівня. 
2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 207 “Водні біоресурси та аквакультура” 

другого (магістерського) рівня. 

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

 

4.Затвердження змін до реєстру експертів  
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СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу по роботі із експертами про 

затвердження змін до  реєстру експертів. 

ВИРІШИЛИ:  

4.1. Відповідно до п. 13 Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації освітніх 

програм, затвердженого рішенням від 21 травня 2019 року (протокол № 5) (зі змінами) 

включити до реєстру експертів: 

Здобувачі вищої освіти - 154, НПП - 629. 

Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства. 

4.2. Відповідно до п. 17 Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації освітніх 

програм, затвердженого рішенням від 21 травня 2019 року (протокол № 5) (зі змінами) 

виключити з реєстру експертів з числа НПП Кузнецова Андрія Олеговича. 

Відповідний додаток буде оприлюднений на сайті Національного агентства. 

 

 

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

 

5. СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства про 

підтримку кандидатури Пріхни Т.О., доктора технічних наук, професора, члена 

Національного агентства, член-кореспондента НАН України, на звання дійсного члена 

(академіка) НАН України за спеціальністю Матеріалознавство керамічних та 

надтвердих матеріалів. 

ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Пріхни Т.О., доктора технічних наук, 

професора, члена Національного агентства, член-кореспондента НАН України, на 

звання дійсного члена (академіка) НАН України за спеціальністю Матеріалознавство 

керамічних та надтвердих матеріалів. 

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

 

6. Інформація від секретаріату 

6.1. СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо листа МОН із проєктом змін до 

Положення про акредитацію у частині фінансування. Пропозиції не були розроблені 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, не були подані до МОН 
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на затвердження у встановленому законодавством порядку, і тому не можуть бути 

предметом затвердження МОН. 

ВИРІШИЛИ: відмовити МОН в погодженні проєкту наказу «Про внесення змін до 

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти» і надіслати відповідь МОН.   

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

6.2. СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти про затвердження штатного розпису на 

2021 рік Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: затвердити штатний розпис на 2021 рік Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

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

 

7.Різне. 

 

1. Квіт Сергій, Голова Національного агентства повідомив про присвоєння 

державної нагороди України - почесного звання “Заслужений діяч науки і техніки 

України” Цвіліховському Миколі Івановичу. 

2. Медведєв Володимир роз’яснив особливості проведення акредитаційної 

експертизи у військових закладах.   

3. Моркляник Богдан надав інформацію щодо питання про присвоєння професійних 

кваліфікацій (доповідачі Моркляник Б., Бахрушин В., Рашкевич Ю.), що буде 

розглядатися в лютому 2021 року. 

 

Головуючий        С. Квіт   

 

Секретар      Т. Антонюк   

 

 


