
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 5 (48) 

від 08 квітня 2021 р. 

 

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

Головуючий - Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 18 членів Агентства з 21: 

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

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

Колеснікова О.В. (дистанційно), Медведєв Б.В., 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), Фесенко 

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

 

Порядок денний: 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт). 

2. Про затвердження Додатків до реєстру експертів Національного агентства 

(Сергій Квіт). 

3. Про затвердження змін до Порядку відбору та ведення реєстру експертів 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для 

проведення акредитацій освітніх програм (Сергій Квіт). 
4. Погодження проєктів стандартів вищої освіти (Сергій Квіт). 

 

1. Розгляд акредитаційних справ 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про розгляд акредитаційних 

справ. 

ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію 

згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.65). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  

Усього ухвалено рішень:  

 Акредитувати - 64 
 Умовна (відкладена) акредитація - 1 



 

  2. Про затвердження Додатків до реєстру  експертів Національного агентства 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про затвердження Додатків 

до реєстру експертів. 

ВИРІШИЛИ:  

2.1. 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 - 16, НПП - 17. 

Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства. 

2.2. 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 -1 (смерть). 

Відповідний додаток буде оприлюднений на сайті Національного агентства. 

 

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

 

     3. Про зміни до Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх 

програм 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про зміни до Порядку 

відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм. 

ВИРІШИЛИ: Пункт 11 Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх 

програм викласти в такій редакції: 

11. До початку навчання попередньо відібрані кандидати надають документи, які 

підтверджують їх кваліфікацію за вказаною спеціальністю (спеціальностями), а саме: 1) 

для науково-педагогічних, наукових працівників: наявність відповідного наукового 

ступеня; або наявність відповідного вченого звання; або наявність науково-

педагогічного, наукового або професійного досвіду відповідно до отриманої вищої 

освіти не менше трьох років протягом останніх п'яти років.  



2) для здобувачів вищої освіти: навчання на освітній програмі за цією спеціальністю; або 

наявність вищої освіти, здобутої раніше за цією спеціальністю. Кандидати, які мають 

допуск до державної таємниці, додатково подають документи, що підтверджують його 

наявність. Кандидатом може бути визначено не більше трьох спеціальностей.  

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

 

4. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти   

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства, про погодження стандартів 

про вищу освіту. 

ВИРІШИЛИ: Погодити такі проєкти стандартів вищої освіти з наданням пропозицій 

членів Національного агентства та галузевої експертної ради за відповідною галуззю 

знань до проєкту стандарту: 

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки” другого 

(магістерського) рівня. 
2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 106 “Географія” другого (магістерського) 

рівня. 

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

 

 

Головуючий                                                                                С. Квіт   

 

Секретар                                               Т. Антонюк   

 


