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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 9 (52) 

від 8 червня 2021 р. 

 

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

Головуючий - Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 17 членів Агентства з 21: 

Авшенюк Н.М.(дистанційно), Алькема В.Г., Бутенко А.П., Длугопольський О.В., 

Золотарьова І.О., Квіт С.М., Медведєв В.К., Моркляник Б.В., Назаров І.В., Олексів І.Б., 

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

Цвіліховський М.І., Янсе Л.А.  

Порядок денний: 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт). 

      1.1. Розгляд справи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. 

Жуковського "Харківський авіаційний інститут": ОП 0220/АС-21, право (Сергій 

Квіт).  

2. Про проєкт стандарту вищої освіти (Богдан Моркляник). 

3. Про затвердження додатків до Реєстру експертів Національного агентства 

(Катерина Куницька). 

4. Затвердження рішень Апеляційного комітету (Іван Назаров). 

5. Про схвалення доопрацьованої редакції Положення про акредитацію 

освітніх програм (Микита Євстіфеєв). 

6. Інформація про засідання міжнародної Консультативної ради 

Національного агентства (Наталя Стукало, Ірина Золотарьова). 

7. Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький). 

 

 

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 – 1.188). 
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Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  

Усього ухвалено рішень: 

 Акредитувати - 130 

 Акредитувати із визначенням "зразкова"- 1  

 Умовна (відкладена) акредитація- 40 

 Відмовити в акредитації - 2 

 Повернути в ГЕР на доопрацювання висновків - 16 

1.1. СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства про розгляд справи 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський 

авіаційний інститут": ОП 0220/АС-21, право. Рішення Національного агентства від 

18.05.21 року (протокол 8 (51)) було повторно розглянути акредитаційну справу. 

Національне агентство взяло до уваги нові факти і обставини, а також розглянуло по суті 

документи, надані самим ЗВО, та відеозаписи зустрічей під час акредитаційної 

експертизи. ЗВО погодився з рішенням Національного агентства. 

ВИРІШИЛИ:   ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію згідно із 

додатком (1.189) 

Результати голосування та зміст рішення щодо справи Національного аерокосмічного 

університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут": ОП 0220/АС-21, 

право, розглянутої Національним агентством, наведені у додатку до протоколу (1.189). 

 

2. Про проєкт стандарту вищої освіти   

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства, про 

проєкт стандарту вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: Повернути на доопрацювання проєкт стандарту вищої освіти зі 

спеціальності 225 “Медична психологія”, другого (магістерського) рівня із наданням 

пропозицій членів Національного агентства та галузевої експертної ради.  

(результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - немає) 

3. Про затвердження додатків до Реєстру експертів Національного агентства    

СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу по роботі із експертами 

Національного агентства, про затвердження додатків до Реєстру експертів  

Національного агентства. 

ВИРІШИЛИ:  

3.1. 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: 
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Здобувачі вищої освіти - 14, НПП - 18. 

Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства. 

3.2. 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 - 5 , з числа здобувачів - 17. 

Відповідний додаток буде оприлюднений на сайті Національного агентства. 

 

(результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - немає) 

 

 

4. Затвердження рішень Апеляційного комітету 

СЛУХАЛИ: Назарова Івана, заступника Голови Національного агентства про розгляд 

звернення та скарги на рішення Національного агентства. 

ВИРІШИЛИ: За результатами розгляду рішень Апеляційного комітету від 04.06.2021 р. 

№13 та 14 Національне агентство з урахуванням пропозицій Апеляційного комітету 

прийняло рішення відповідно до п.15 Порядку оскарження рішення Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого 21 травня 2019 року 

(протокол №5)(зі змінами) про залишення без задоволення скаргу ректора Українського 

державного університету залізничного транспорту Панченка С.В. щодо рішення 

Національного агентства від 27.04.2021 р. (Протокол № 7 (50)) по акредитаційній справі 

№ 0115/АС-21 та звернення ректора Академії рекреаційних технологій і права Стасюка 

Л.Л. від 12.05.2021 р. № 41, зареєстроване 14.05.2021 р. за вх. № 410 щодо рішення 

Національного агентства від 27.04.2021 р. (Протокол № 7 (50)), а оскаржуваного рішення 

- без змін. 

 (результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - немає) 

 

5. Про схвалення доопрацьованої редакції Положення про акредитацію 

освітніх програм 

СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія, заступника Голови Національного агентства про 

схвалення доопрацьованої редакції Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: схвалити і викласти у новій редакції Положення про акредитацію освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2019 року № 977, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2019 року за № 880/33851. 
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(результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - немає) 

 

6. Інформація про засідання міжнародної Консультативної ради 

Національного агентства  

6.1. СЛУХАЛИ: Стукало Наталію, заступника Голови Національного агентства про 

засідання міжнародної Консультативної ради Національного агентства. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

6.2. СЛУХАЛИ: Золотарьову Ірину про досвід роботи в якості експерта в Незалежному 

агентстві акредитації та рейтингу (IAAR, Казахстан); 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

 

7. Інформація від Секретаріату  

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства 

про таке: 

- Інформацію про перебіг деяких судових справ; 

- Стосовно фінансування на проведення спільної акредитації медичних освітніх 

програм, яка планується разом із Незалежним агентством акредитації та рейтингу 

(IAAR, Казахстан);  
- Сплив термін громадського обговорення Порядку присудження доктора 

філософії і буде підведено його підсумки. 

 

8. Різне. 

Медведєв В.К. поінформував, що мав виступ на конференції, присвяченій розвитку 

спеціальності Охорона праці. Рекомендував взяти до уваги систему забезпечення якості 

вищої освіти. 

Моркляник Б.В. запропонував створити робочу групу (Моркляник Б., Винницький М., 

Пізнюк Л., Куницька К.) з метою обговорення проблемних питань між експертами та 

галузевими експертними радами. 

 

Головуючий          С. Квіт   

 

Секретар            Т. Антонюк   

 

 

 


