
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 3 (46) 

від 23 лютого 2021 р. 

 

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

Головуючий - Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 20 членів Агентства з 21: 

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

Єременко О.В., Золотарьов І.О., Квіт С.М.(дистанційно), Колеснікова О.В., Медведєв 

Б.В., Моркляник Б.В., Назаров І.В.(дистанційно), Олексів І.Б., Пріхна Т.О.(дистанційно), 

Смирна Л.В.(дистанційно), Стукало Н.В., Татарчук Т.Ф., Фесенко Л.С., Царенко П.М., 

Цвіліховський М.І., Янсе Л.А. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд акредитаційних справ (Олена Єременко) 

2. Погодження стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник, Леся Пізнюк)  

3. Про персональний склад галузевих експертних рад (Богдан Моркляник, 

Леся Пізнюк) 

4. Про зміни до Положення про галузеві експертні ради (Богдан Моркляник)  

5. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих 

експертних радах (Богдан Моркляник) 
6. Про погодження змін до стандартів про вищу освіту (відповідно до листа 

МОН від 10.02.2021р. № 1/12-755 Щодо погодження внесення змін до 

стандартів вищої освіти) (Богдан Моркляник) 
7. Про затвердження Додатків до реєстру експертів Національного агентства 

(Катерина Куницька) 

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

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для 

проведення акредитацій освітніх програм (Катерина Куницька)  

9. Про зміни до Положення про Консультативну Раду при Національному 

агентстві із забезпечення якості вищої освіти (Наталія Стукало) 

10. Затвердження голови і віце-голови Консультативної ради при 

Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти (Наталія 

Стукало)  

11. Про політику Національного агентства стосовно вимог додаткових 

документів під час акредитації освітніх програм (Ігор Олексів)  



12. Про переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх програм 

(Неоніла Наконечна)  

13.  Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький) 

14. Різне 

 

1. Розгляд акредитаційних справ 

СЛУХАЛИ: Єременко Олену, заступника Голови 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 – 1.75). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  

Усього ухвалено рішень:  

 Акредитувати - 54 
 Акредитувати із визначенням "зразкова" - 9 
 Умовна (відкладена) акредитація - 7 
 Повернути в ГЕР на доопрацювання висновків - 5 

Підготувати звернення Національного агентства до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка стосовно рекомендацій, яких варто 

притримуватися при підготовці, проєктуванні та реалізації освітніх програм.  

 

2. 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 013 “Початкова освіта” першого 

(бакалаврського) рівня. 

2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 033 “Філософія” другого (магістерського) 

рівня. 

3. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 124 “Системний аналіз” другого 

(магістерського) рівня. 

4. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” другого 

(магістерського) рівня. 

5. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 125 “Кібербезпека” другого 

(магістерського) рівня. 

6. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування” 

другого (магістерського) рівня. 



7. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 

першого (бакалаврського) рівня. 

8. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 204 “Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва” другого (магістерського) рівня. 

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

   

   3. Про зміни у складі галузевих експертних радах  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про зміни у персональному складі галузевих 

експертних рад.  

ВИРІШИЛИ:  

3.1. 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) призначити головою галузевої експертної ради з 

галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” 

Майстренка Олександра Васильовича. 

3.2.  Відповідно до пп. 8-9 Положення про галузеві експертні ради Національного 

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

2019 р. (протокол № 5) (зі змінами), внести зміни до персонального складу відповідної 

галузевої експертної ради й кооптувати до складу: 

3.2.1. З галузі знань 07 “Управління та адміністрація” - Андрусяк Наталію 

Олександрівну (НПП). 

3.2.2.З галузі знань 15 “Автоматизація та приладобудування” - Онищенка Олега 

Анатолійовича (НПП). 

 

(голосування: за - 20, проти - немає, утримались - немає) 

 

      4. Про зміни до Положення про галузеві експертні ради 

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства, про 

зміни до Положення про галузеві експертні ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти, додаток 1 «Перелік галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»: 

Назва галузевої 

експертної ради 

Загальни

й 

кількісни

й склад 

НПП/Н

У 

Спеціальніс

ть 

К-сть 

члені

в 

Роботодав

ці 

Здобува

чі вищої 

освіти 

Державни

й орган, 

представн

ик якого 

може 



брати 

участь у 

роботі 

галузевої 

експертної 

ради 

Галузева 

експертна рада з 

галузі знань 15 

«Автоматизація 

та 

приладобудуванн

я» 

12 10 - - 1 1 - 

 

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

 

  5. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих 

експертних радах  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства, про 

оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах. 

ВИРІШИЛИ: 

4.1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах: 

1) 02 Культура і мистецтво, 024 Хореографія – 1 НПП/НУ 

2) 04 Богослов’я – 1 НПП/НУ; 1 здобувач вищої освіти 

3) 06 Журналістика – 1 представник від роботодавців 

4) 15 Автоматизація та приладобудування – 1 НПП/НУ 

5) 26 Цивільна безпека – 1 здобувач вищої освіти 

4.2. Встановити строк подання документів для участі у конкурсі - з 25 лютого 2021 року 

до 25 березня 2021 р. (включно). 

 

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

 

   6. Про погодження змін до стандартів про вищу освіту (відповідно до листа МОН 

від 10.02.2021р. № 1/12-755 Щодо погодження внесення змін до стандартів вищої 

освіти) 



СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства, про 

погодження змін до стандартів про вищу освіту. 

ВИРІШИЛИ: провести додаткові консультації з МОН через заперечення з боку членів 

Національного агентства, які представляють працедавців. 

 

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

 

     7. Про затвердження Додатків до реєстру  експертів Національного агентства 

СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу по роботі із експертами про 

затвердження Додатків до реєстру експертів. 

ВИРІШИЛИ:  

7.1. 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 - 26, НПП - 68. 

Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства. 

7.2. 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 -17, здобувачі вищої освіти - 3. 

Відповідний додаток буде оприлюднений на сайті Національного агентства. 

 

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

     

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

агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх 

програм 

СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу по роботі із експертами про зміни 

до Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм. 

ВИРІШИЛИ: Зняти питання з розгляду для подальшого уточнення формулювань. 

     



  9. Зміни до Положення про Консультативну Раду при Національному агентстві із 

забезпечення якості вищої освіти  

СЛУХАЛИ: Стукало Наталію, заступника Голови Національного агентства, про 

внесення змін до положення про Консультативну раду при Національному агентстві із 

забезпечення якості вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ:  

9.1. Внести такі зміни до Положення про Консультативну Раду при Національному 

агентстві із забезпечення якості вищої освіти: 

- пункт 14 доповнити другим абзацом такого змісту: "Віце-голова Консультативної 

ради заступає голову Консультативної ради, у разі неможливості виконання ним 

повноважень, а також організаційно допомагає голові Консультативної ради; 

- пункт 15 викласти у такій редакції: "Обрання голови та віце-голови 

Консультативної ради здійснюється на її першому засіданні більшістю голосів 

від загального складу Консультативної ради"; 
- пункт 16 викласти у такій редакції: "Після обрання голови та віце-голови 

Консультативної ради їх кандидатури затверджуються Національним агентством 

за поданням Голови Національного агентства; 
- пункт 17 викласти у такій редакції: "Повноваження голови та віце-голови 

Консультативної ради припиняються достроково за рішенням Національного 

агентства у разі: 

- подання ними особистої заяви про припинення своїх повноважень як голови або 

віце-голови Консультативної ради; 

- припинення членства у Консультативній раді з підстав, передбачених у пункті 

9 цього Положення; 
- У абзаці 3 пункту 31 після слів "обрання голови" додати "та віце-голови". 

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

 

    10. Про затвердження голови і заступника голови Консультативної ради при 

Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти  

СЛУХАЛИ: Стукало Наталію, заступника Голови Національного агентства, про 

затвердження голови і заступника голови Консультативної ради при Національному 

агентстві із забезпечення якості вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ:  

Відповідно до пп.14, 15 Положення про Консультативну раду при Національному 

агентстві із забезпечення якості вищої освіти затвердити: 

10.1.  головою Консультативної ради при Національному агентстві із забезпечення 

якості вищої освіти Яна Велча; 

10.2. віце-головою Консультативної ради при Національному агентстві із забезпечення 

якості вищої освіти Леннарта Штоле. 



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

 

   11. Про політику Національного агентства стосовно вимог додаткових 

документів під час акредитації освітніх програм 

СЛУХАЛИ: Олексіва Ігоря про політику Національного агентства стосовно вимог 

додаткових документів під час акредитації освітніх програм.  

 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома. 

 

      12. Про переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх програм  

СЛУХАЛИ: Наконечну Неонілу, помічника Голови Національного агентства, про 

переоформлення сертифікатів про акредитацію освітніх програм. Відповідно до Закону 

України Про вищу освіту,  Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2005 р. 

№ 565 «Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми і 

Порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів» 

та Порядку розгляду заяв про переоформлення сертифікатів про акредитацію  освітніх 

програм, що затверджений рішенням Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 13.10.20 р. (протокол №18(35)) в період з 15.10.20  р. по 19.02.21 р. було 

переоформлено 39 сертифікатів про акредитацію освітніх програм. 

       12.1.У зв’язку зі зміною найменування закладу вищої освіти: 

 

ID ОП  Назва ОП Назва ЗВО 

Старий 

сертифі

кат 

Нова назва ЗВО 
Новий 

сертиф

ікат 

Номе

р 

висно

вку 

1.  

37551 

Сестринська 

справа 

Чернівецький 

медичний 

коледж 

Буковинського 

державного 

медичного 

університету 

267 
Чернівецький 

медичний фаховий 

коледж 

805 1047 

2.  

37563 

Історія та 

археологія 

Східноєвропейс

ький 

національний 

університет 

імені Лесі 

Українки 

709 
Волинський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки 

806 1209 

3.  

24462 

Соціальна 

робота та 

соціальна 

політика 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

430 Західноукраїнський 

Національний 

Університет 

817 1247 

4.  

19517 

Системний 

аналіз 

Тернопільський 

національний 405 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
816 1248 



економічний 

університет 

5.  

23486 

Публічні 

фінанси 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

394 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
815 1249 

6.  

25835 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

327 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
814 1250 

7.  

26332 

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

25 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
813 1251 

8.  

21863 
Міжнародний 

облік 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

393 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
812 1252 

9.  

26588 Кібербезпека 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

109 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
811 1253 

10.  

37462 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

600 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
810 1254 

11.  

37461 
Облік і 

оподаткування 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

599 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
809 1255 

12.  

37463 Менеджмент 

Тернопільський 

національний 

економічний 

університет 

601 

Західноукраїнський 

Національний 

Університет 
808 1256 

13.  

5984 

Кримінальна 

юстиція(Суд 

Прокуратура. 

Адвокатура.) 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

399 

Національний 

університет 

«Чернігівська 

політехніка» 

1060 1288 

14.  

27851 Агрономія 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

74 

Національний 

університет 

«Чернігівська 

політехніка» 

1061 1298 

15.  

35682 
Облік і 

оподаткування 

Хмельницький 

торговельно-

економічний 

коледж 

Київського 

національного 

торговельно-

509 

Відокремлений 

структурний 

підрозділ 

«Хмельницький 

торговельно-

економічний 

фаховий коледж 

1065 1339 



економічного 

університету 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету» 

 

         12.2. У зв’язку із зміною у переліку галузей знань: 

 

ID ОП по 

якому 

було 

прийняте 

рішенн 

ID 

ОП 

післ

я 

внес

ення 

змін Назва ОП Назва ЗВО 

Старий 

сертифі

кат 

Нови

й 

серти

фікат 

номер 

висновку 

1.  10164 

2406

1 

Фізична терапія, 

ерготерапія 

Національний 

університет 

фізичного 

виховання і спорту 

України 429 1059 1299 

2.  38783 

3147

0 

Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

Ніжинський 

державний 

університет імені 

Миколи Гоголя 391 807 1227 

3.  4773 

2336

6 Географія 

Мукачівський 

державний 

університет 521 1062 1284 

4.  30364 

3036

5 

Освітні, 

педагогічні науки 

Харківський 

національний 

економічний 

університет ім. 

Семена Кузнеця 820 1226 53 

5.  25835 

1952

1 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Західноукраїнськи

й Національний 

Університет 814 1227 60 

 

      12.3. У зв’язку із зміною  місцезнаходження та перейменування ЗВО: 

 

ID ОП по 

якому 

було 

прийнят

е рішенн 

ID ОП 

після 

внесен

ня змін Назва ОП Назва ЗВО 

Старий 

сертифіка

т 

номер 

висновку 

1.  27237 

48141 
Бізнес-

адміністрування 

Університет 

банківської 

справи 
517 1063 

2.  27238 

48142 Управління 

фінансово-

Університет 

банківської 

справи 
227 1064 

https://drive.google.com/drive/folders/1uknfIW8uiJyb-RdXGgxrfI2aqDhVq4ID?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uknfIW8uiJyb-RdXGgxrfI2aqDhVq4ID?usp=sharing


економічною 

безпекою 

 

    12.4.У зв’язку із виправленням виправлення технічної помилки на підставі наказу 

голови Національного агентства від 28.12.2020р № 44 «Про формування сертифікатів 

про акредитацію освітніх програм із визначенням «зразкова»: 

 

ID ОП  Назва ОП Назва ЗВО 

Анульовани

й сертифікат  

Новий 

сертифікат 

1.  

37169 

Історія та 

археологія 

Національний університет 

"Києво-Могилянська 

академія" 825 1210 

2.  
21917 

Хімічні технології 

та інженерія 

Національний університет 

"Львівська політехніка" 833 1211 

3.  

37177 Біологія 

Національний університет 

"Києво-Могилянська 

академія" 836 1212 

4.  

36825 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 847 1213 

5.  
36853 

Історія та 

археологія 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка 855 1214 

6.  

35695 

Наука про дані та 

моделювання 

складних систем 

Сумський державний 

університет 899 1215 

7.  

34557 Біологія 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 944 1216 

8.  

30497 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана" 991 1217 

9.  

37101 

Історія та 

археологія 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 1049 1218 

10.  

37075 Журналістика 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 1050 1219 

11.  
20749 Економіка 

Сумський державний 

університет 740 1220 

12.  

36722 

Сучасні напрямки 

розвитку 

фундаментальної 

хімії та їх 

прикладна 

перспектива 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 754 1221 



13.  

36717 Соціологія 

Харківський національний 

університет імені В.Н. 

Каразіна 756 1222 

14.  

37288 

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

Національний університет 

"Києво-Могилянська 

академія" 763 1223 

15.  

36824 

Облік і 

оподаткування 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 773 1224 

16.  

37135 

Прикладна 

математика 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 777 1225 

 

    12.5. У зв’язку із виправленням технічної помилки: 

 

ID ОП  Назва ОП Назва ЗВО 

Новий 

сертифікат 

1 

16811 

Лісове 

господарство 

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства 

імені Петра Василенка 1209 

 

ВИРІШИЛИ: публікувати список цих сертифікатів у протоколі. 

 

       13. Інформація від Секретаріату  

13.1. СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти про зміни до штатного розпису 

секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до штатного розпису секретаріату Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти: 

Вивести зі штатного розпису загального фонду:  

  Департамент наукових ступенів і аналітики  

Провідний фахівець  1  

   

 Ввести до штатного розпису загального фонду:  

Департамент наукових ступенів і аналітики   

Завідувач сектору 

аналітики   
1 

 

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



 

13.2. СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти про таке: 

- Представлено проєкт нової програми тренінгів для керівників експертних груп; 

- Про захищеність експертів Національного агентства під час здійснення ними 

експертизи освітніх програм, є ідея створити безпекову пам'ятку для експертів;  
- Про особливості розрахунку вартості акредитаційної експертизи. 

 

       14. Різне. 

Медведєв В.К. уточнив інформацію стосовно оплати та відшкодування коштів на 

відрядження експертам з 25 та 26 галузей. 

 

Головуючий                 С. Квіт   

 

Секретар                    Т. Антонюк   

 

 

 


