
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 8 (51) 

від 18 травня 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., Алькема В.Г., Артюхов А.Є., Бутенко А.П., Єременко О.В., 

Длугопольський О.В., Золотарьова І.О., Квіт С.М., Колеснікова О.В., Медведєв В.К., 

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

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

 

Порядок денний: 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт) 

2. Про проєкти стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник) 

3. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад (Богдан 

Моркляник, Леся Пізнюк) 

4. Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад (Богдан Моркляник) 

5. Про затвердження додатків до Реєстру експертів з акредитації освітніх програм 

(Катерина Куницька) 

6. Презентація результатів опитування експертів (Катерина Куницька) 

7. Розгляд апеляційної скарги на рішення Національного агентства (Іван Назаров) 

8. Ухвалення тексту листа Національного агентства до акредитаційних агентств, 

які мають право проводити акредитаційні експертизи в Україні (Наталя Стукало) 

9. Про переоформлення сертифікатів освітніх програм (Ніла Наконечна) 

10. Про виправлення технічної помилки (Ніла Наконечна) 

11. Інформація від секретаріату (Михайло Винницький) 

12. Різне 

 

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

освіти про погодження порядку денного засідання Національного агентства. 

ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний засідання Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

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

 

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 та 

зняття з розгляду згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.171). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  

Усього ухвалено рішень: 

 Акредитувати - 138 

 Акредитувати із визначенням "зразкова"- 1  

 Умовна (відкладена) акредитація- 22 

 Відмовити в акредитації - 2 

 Повернути в ГЕР на доопрацювання висновків -8 

2. Про проєкти стандартів вищої освіти   

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства, про 

проєкти стандартів вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ:  

2.1. Погодити такі проєкти стандартів вищої освіти із наданням пропозицій членів 

Національного агентства та галузевої експертної ради за відповідною галуззю знань: 

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 026 “Сценічне мистецтво” 

першого (бакалаврського) рівня. 
2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” другого 

(магістерського) рівня. 

2.2. Повернути на доопрацювання проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 222 

“Медицина”, другого (магістерського) рівня із наданням пропозицій членів 

Національного агентства та галузевої експертної ради.  

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

3. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад  

 

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про зміни у персональному складі галузевих 

експертних рад.  

ВИРІШИЛИ: Відповідно до пп. 11-12 Положення про галузеві експертні ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням 

від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (зі змінами), вивести зі складу галузевої експертної 

ради: 

З галузі знань 15 “Автоматизація та приладобудування” – Остапчука Вадима 

Валентиновича 

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



4. Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад (Богдан Моркляник) 

 

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана 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) 15 Автоматизація та приладобудування  – 1 здобувач вищої освіти. 

4.2. Встановити строк подання документів для участі у конкурсі - з 21 травня до 7 червня 

2021 р. (включно). 

 

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

5. Про затвердження додатків до Реєстру експертів з акредитації освітніх програм  

 

СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу по роботі із експертами 

Національного агентства, про затвердження додатків до Реєстру експертів 

Національного агентства. 

ВИРІШИЛИ: 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 - 27. 

Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства. 

 

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

 

6. Презентація результатів опитування експертів  

 

СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу по роботі із експертами 

Національного агентства, яка представила презентацію про опитування експертів 

Національного агентства стосовно співпраці із Національним агентством, процесів під 

час проведення акредитаційної експертизи тощо. 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 

Питання не потребує голосування. 

 

7. Розгляд апеляційної скарги на рішення Національного агентства  

 

СЛУХАЛИ: Назарова Івана, заступника Голови Національного агентства про розгляд 

апеляційної скарги на рішення Національного агентства. 

 



ВИРІШИЛИ: За результатами розгляду рішення Апеляційного комітету від 17.05.2021 

р. № 12 Національне агентство з урахуванням пропозицій Апеляційного комітету 

вирішило задовольнити скаргу Шаблистого В.В., скасувати оскаржуване рішення 

Національного агентства за наслідками розгляду акредитаційної справи № 220/АС-21 

від 27.04. 2021 та повторно розглянути відповідну акредитаційну справу на 

найближчому засіданні. 

 

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

 

8. Ухвалення тексту листа Національного агентства до акредитаційних агентств, 

які мають право проводити акредитаційні експертизи в Україні  

 

СЛУХАЛИ: Стукало Наталю, заступника Голови Національного агентства, яка 

запропонувала текст листа англійською мовою до акредитаційних агентств, які мають 

право проводити акредитаційні експертизи. 

ВИРІШИЛИ: ухвалити текст листа до акредитаційних агентств, які мають право 

проводити акредитаційні експертизи. 
 

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

 

9. Про переоформлення сертифікатів 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 13.10.20р. (протокол №18(35)) в період з 20.02.21р. по 14.05.21 р. було 

переоформлено 15 сертифікатів про акредитацію освітніх програм. 

 

9.1.У зв’язку із змінами в переліку галузей знань та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

№ 

з/п 

ID ОП 

(стара) 

ID ОП 

(нова) Назва освітньої програми Назва ЗВО 

Старий 

сертифікат 

Новий 

сертифікат 

1 3585 

 

 

31500 

Публічне управління та 

адміністрування 

Державний 

університет 

телекомунікацій 324 1489 

2 38800 

 

 

36847 Освітні, педагогічні науки 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 785 1296 

 



9.2.У зв’язку із допущеною технічною помилкою під час оформлення сертифікату для 

Державного університету телекомунікацій 

№ 

з/п 

ID ОП 

(стара) 

ID ОП 

(нова) Назва освітньої програми 

Старий 

сертифікат 

Новий 

сертифікат 

1 

3585 

 

31500 Публічне управління та адміністрування 1489 1495 

 

9.3. У зв’язку з реорганізацією та зміною назви закладу вищої освіти 

9.3.1.Відповідно до наказу МОН України від 09.11.20р.№1387 Вищий навчальний заклад 

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості» і Одеська національна 

академія зв’язку ім. О.С.Попова реорганізовані в Державний університет 

інтелектуальних технологій і зв’язку. 

№ 

з/п 

ID ОП 

(стара) 

ID ОП 

(нова) Назва освітньої програми 

Старий 

сертифікат 

Новий 

сертифікат 

1 17582 50127 

Метрологічне забезпечення 

випробувань та якості продукції 152 1300 

2 17583 50126 Інженерія якості 171 1301 

3 33184 49730 

Освітньо-професійна програма 

підготовки "Комп`ютерні науки" 407 1302 

4 33738 49805 

Освітньо-професійна програма 

"Інженерія програмного забезпечення" 1031 1303 

5 33737 49806 

Освітньо-наукова програма "Інженерія 

програмного забезпечення" 406 1304 

 

9.3.2. Відповідно до наказу МОЗ України від 10 лютого 2021 р. № 225 Національну 

медичну академію післядипломної освіти імені П.Л. Шупика було перейменовано на 

Національний університет охорони здоров’я України імені  П.Л. Шупика. 

№ 

з/п ID ОП  Назва освітньої програми 

Старий 

сертифікат 

Новий 

сертифікат 

1 22399 Педіатрія 852 1297 

2 38733 Медицина 850 1298 

3 22355 Стоматологія 1104 1299 

 

9.3.3. Відповідно до наказу МОН України від 16 березня 2021 р. № 473 Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони здоров’я України змінила тип закладу та була 

перейменована на Дніпровський державний медичний університет. 



№ 

з/п ID ОП  Назва освітньої програми 

Старий 

сертифікат 

Новий 

сертифікат 

1 27187 Стоматологія 1229 1490 

2 27186 Медицина 1228 1491 

3 20587 Фізична терапія, ерготерапія 1340 1492 

4 20561 Фармація, промислова фармація 1346 1493 

 

ВИРІШИЛИ: публікувати список цих сертифікатів у протоколі. 

10. Про виправлення технічної помилки  

 

СЛУХАЛИ: Наконечну Неонілу, помічника Голови Національного агентства про 

виправлення технічної помилки. Національне агентство на засіданні 27 квітня 2021 року 

під час прийняття рішення щодо акредитації освітньої програми «Комп’ютерні науки» 

(номер справи  0094/АС-21, ID ОП в ЄДЕБО 21185)  за спеціальністю 122 Комп’ютерні 

науки галузі знань 12 Інформаційні технології для першого (бакалаврського) рівня 

освіти у Запорізькому національному університеті вважало за необхідне відступити від 

оцінки рівнів відповідності наданої в експертному висновку ГЕР, з огляду на таке:  

- підняти оцінку за критерієм 2 з Е до В у зв’язку з врахуванням наданої закладом 

вищої освіти інформації щодо структури освітньої програми, змісту освітніх 

компонентів, їх відповідності спеціальності та продемонстрованого розуміння 

цілей і програмних результатів навчання. 
- підняти оцінку за критерієм 8 з Е до В у зв’язку з відсутністю у ГЕР  аргументації 

стосовно зниження оцінки експертної групи за цим критерієм. 
 Національне агентство прийшло до висновку акредитувати освітню програму з 

оцінками В за всіма критеріями. 

Під час оформлення рішення Національного агентства про акредитацію 

вищезазначеної освітньої програми було допущено технічну помилку, а саме не внесена 

зміна оцінки за критерієм 8. Разом з тим у додатку до протоколу 7 (50) від 27.04.21р. 

рішення вказано коректно, внесено інформацію в ЄДЕБО та оформлено сертифікат про 

акредитацію строком на п’ять років. 

 

ВИРІШИЛИ: з огляду на викладене та, зважаючи на неможливість виправлення  

технічних (механічних) помилок у інформаційній системі,  долучити рішення про 

виправлення технічної помилки до матеріалів справи 0094/АС-21, ID ОП в ЄДЕБО 

21185. 

Члени Національного агентства погодились одностайно. 
 

11. Інформація від секретаріату  

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства, 

про таке: 

- Надано інформацію стосовно Порядку присудження наукових ступенів, який 

виставлено на громадське обговорення; 
- Плануються презентації інформаційної програми за новим Порядком 

присудження наукових ступенів. 



 

12. Різне 

 

Медведєв В.К. підняв питання щодо сучасних особливостей спеціальності 263 Охорона 

праці. 

Квіт С.М. дав доручення Медведєву В.К. та Колесніковій О.В. розібратись в історії 

питання та поінформувати членів Національного агентства. 

 

Головуючий          С. Квіт   

 

Секретар        Т. Антонюк   

 

 


