
   
 

   
 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 11 (54) 

від 29 червня 2021 р. 

 

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

Голова - Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 21 членів Агентства з 21: 

Авшенюк Н.М., Алькема В.Г., Артюхов А.Є., Бутенко А.П., Длугопольський О.В., 

Єременко 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., Стукало Н.В., 

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

Порядок денний: 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт) 

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

Моркляник) 

3. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих 

експертних радах (Богдан Моркляник)  

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

5. Про розгляд проєктів стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник)  

6. Про затвердження Додатків до реєстру експертів Національного агентства 

(Катерина Куницька) 

7. Зняття з розгляду справи, яка була подана помилково (Ганна Денискіна) 

8. Схвалення Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії (Леонтій Шипілов) 

9. Рекомендації від Національного агентства (Сергій Квіт) 

10. Інформація від секретаріату (Михайло Винницький) 

11. 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 згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.120). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  
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Усього ухвалено рішень: 

 Акредитувати - 58  

 Умовна (відкладена) акредитація- 49 

 Акредитувати із визначенням “зразкова” - 4 

 Повернути в ГЕР на доопрацювання висновків - 4 

 Відмовити в акредитації - 5 

 

2. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про зміни у персональному складі галузевих 

експертних рад.  

ВИРІШИЛИ:  

2.1.  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: 
2.1.1. З галузі знань 12 «Інформаційні технології» Єфіменка Андрія Анатолійовича 
(НПП). 
2.1.2. З галузі знань 12 «Інформаційні технології» Прокопенко Тетяну Олександрівну 
(НПП). 
2.1.3. з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» Валяєва Ахмеда Расіма 

оглу (здобувач вищої освіти). 

2.1.4. З галузі знань 29 «Міжнародні відносини», спеціальність 293 «Міжнародне право» 

Жукорську Ярину Михайлівну (НПП). 

2.2. 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: 

2.2.1. З галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»  Симака Дмитра Михайловича. 

2.2.2 з галузі знань 21 « Ветеринарна медицина» – Дерев'янченка Євгенія Петровича. 

 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає)    

3. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих 

експертних радах  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про оголошення конкурсу на заміщення вакантних 

посад у галузевих експертних радах. 

ВИРІШИЛИ:  

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

 

1) 02 Культура і мистецтво, 024 Хореографія – 1 НПП/НУ 
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2) 02 Культура і мистецтво, 026 Сценічне мистецтво – 1 НПП/НУ 

3) 04 Богослов’я – 2 НПП/НУ;  

4) 06 Журналістика – 1 представник від роботодавців ; 

5) 16 Хімічна та біоінженерія – 1 НПП / НУ 

6) 21 Ветеринарна медицина – 1 здобувач вищої освіти. 

3.2. Встановити строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 липня до 9 

вересня 2021 р. (включно). 

 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає)    

4. Про зміни до Положення про галузеву експертні ради  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про зміни до Положення про галузеві експертні ради. 

ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про галузеві експертні ради Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти: 

Чинне Положення про галузеві 

експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

Нова редакція Положення про галузеві 

експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої 

освіти 

18. Засідання ГЕР проводяться  

відкрито і гласно, крім випадків, 

передбачених абзацом другим цього 

пункту. 

ГЕР приймає рішення про розгляд 

окремих питань порядку денного у 

закритій частині засідання з підстав, 

передбачених чинним законодавством.  

 

Для розгляду справ, які містять 

інформацію з обмеженим доступом, ГЕР 

має право залучати члена іншої ГЕР, 

який має право доступу до такої 

інформації, для підготовки відповідного 

питання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. …. 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

Доступ до документів, що містять 

службову інформацію, під час 

опрацювання та розгляду 

акредитаційної справи забезпечується 

секретаріатом Національного 

агентства з дотриманням визначених 

законодавством вимог.  

 

Доступ до документів, що містять 

таємну інформацію, під час 

опрацювання та розгляду 

акредитаційної справи забезпечується 

членам ГЕР, які мають допуск до такої 

інформації, відповідним закладом з 

дотриманням визначених 

законодавством вимог.  
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Працівники секретаріату та члени 

Національного агентства мають право 

бути присутніми на усіх засіданнях ГЕР 

(крім осіб, які не мають допуску до 

інформації з обмеженим доступом, – під 

час розгляду справ, які містять таку 

інформацію). 

Для розгляду акредитаційної справи, 

що містить таємну інформацію, 

доповідачем призначається член 

відповідної ГЕР, який має допуск до 

такої інформації. ГЕР має право 

залучати члена іншої ГЕР, який має 

право доступу до такої інформації, для 

підготовки відповідного питання.  

 

При розгляді акредитаційної справи, 

що місять інформацію з обмеженим 

доступом, експертний висновок ГЕР 

складається у загальному порядку.  

…... 

 

 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає)   

5. Про розгляд проєктів стандартів вищої освіти   

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства, про 

проєкти стандартів вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: 

Колеснікова О.В. повідомила про порушення п.6 ст.10 Закону України “Про вищу 

освіту” в частині "врахування пропозицій галузевих об'єднань організацій роботодавців" 

і запропонувала повернути проекти стандартів вищої освіти до Міністерства освіти і 

науки України для доопрацювання із дотриманням законодавства. 

ВИРІШИЛИ:  

5.1. У зв'язку із порушенням до п.6 ст.10 Закону України “Про вищу освіту” в частині 

"врахування пропозицій галузевих об'єднань організацій роботодавців" повернути на 

доопрацювання із врахуванням зауважень та пропозицій галузевої експертної ради 

проєкти стандартів вищої освіти третього рівня:  

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 153 “Мікро- та наносистемна техніка” 

першого (бакалаврського) рівня. 

2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 171 “Електроніка” першого 

(бакалаврського) рівня. 

3. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 145 “Гідроенергетика” першого 

(бакалаврського) рівня. 

4. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 073 “Менеджмент” третього (освітньо-

наукового) рівня. 

5. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 101 “Екологія” третього (освітньо-

наукового) рівня. 
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5.2. Створити робочу групу для вироблення підходів до розгляду і погодження проєктів 

стандартів вищої освіти третього рівня у складі: Бардась А.В., Білоус О.І., Ваврін М.Р., 

Винницький М.І., Квіт С.М., Колеснікова О.В. (голова робочої групи), Моркляник Б.В., 

Олексів І.Б. 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає)  

6. 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: 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 - 3, НПП - 18. 

Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства. 

 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає) 

7. Зняття з розгляду справи, яка була подана помилково (Ганна Денискіна) 

СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну, керівника відділу акредитації Національного агентства, 

про зняття з розгляду справи, яка були подані помилково. 

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду справу, як таку, що була подана помилково: 

№ 

справи 

ID ОП 

в 

ЄДЕБ

О 

Назва ЗВО Назва ОП Спеціальніст

ь 

Рівень Підстава  

1157/А

С-21 

48079 Державна 

установа 

"Інститут 

нейрохірургії 

ім.акад. А.П. 

Ромоданова 

Національної 

академії 

медичних наук 

України" 

Освітньо-

наукова 

програма 

підготовки 

докторів 

філософії в 

аспірантурі 

ДУ 

"Інститут 

нейрохірург

ії ім. 

акад.А.П.Ро

моданова 

НАМН 

України" за 

спеціальніст

222 Медицина Доктор 

філософії 

Лист  

від 15.06.2021 

р. 

№ 744/01 
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ю 222 

Медицина" 

(нейрохірур

гія) 

 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає) 

8. Схвалення Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії 

СЛУХАЛИ: Шипілова Леонтія, директора департаменту наукових ступенів і аналітики 

про схвалення, за наслідками громадського обговорення, Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу 

вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії. 

ВИРІШИЛИ: схвалити Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи 

про присудження ступеня доктора філософії із врахуванням висловлених зауважень та 

пропозицій. 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає) 

9. Рекомендації від Національного агентства  

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

освіти рекомендувати кандидатуру Моркляника Богдана Васильовича, заступника 

Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на отримання 

почесного звання Заслужений працівник освіти. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати кандидатуру Моркляника Богдана Васильовича, заступника 

Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на отримання 

почесного звання Заслужений працівник освіти. 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає) 

10. Інформація від секретаріату (Михайло Винницький) 

10.1. СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного 

агентства, про зміни до штатного розкладу. 

ВИРІШИЛИ: затвердити такі зміни до штатного розкладу: 

Вивести зі штатного розпису загального фонду: 

Відділ по роботі з галузевими експертними радами та незалежними установами 

оцінювання якості вищої освіти 

Провідний фахівець 0,5 

Департамент наукових ступенів і аналітики 

Директор департаменту 1 

Провідний фахівець 1 

Провідний фахівець з питань аналітики 1 
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Сектор академічної доброчесності 

Завідувач сектору 1 

Провідний фахівець 1 

Сектор аналітики 

Завідувач сектору 1 

Департамент забезпечення діяльності Національного агентства 

Директор департаменту 1 

Провідний фахівець 3 

Провідний фахівець - спеціаліст служби 

охорони праці 

1 

Сектор діловодства 

Завідувач сектору 1 

Провідний фахівець 2 

Ввести до штатного розпису загального фонду: 

Відділ зав’язків з громадськістю та міжнародного співробітництва 

Провідний фахівець 1 

Відділ по роботі з експертами 

Провідний фахівець 0,5 

Відділ наукових ступенів та аналітики 

Керівник відділу 1 

Провідний фахівець з питань аналітики 1 

Сектор аналітики 

Завідувач сектору 1 

Відділ академічної доброчесності 

Керівник відділу 1 

Провідний фахівець 1 

Відділ забезпечення діяльності секретаріату Національного агентства 

Керівник відділу 1 

Провідний фахівець 3 

Провідний фахівець - спеціаліст служби 

охорони праці 

1 

Сектор діловодства 

Завідувач сектору 1 

Провідний фахівець 2 

  

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає) 

10.2. СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного 

агентства, про Сертифікати і додатки до них для членів Національного агентства, 

представникам галузевих експертних рад, які подаються до нового складу 
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Національного агентства, із зазначенням здобутків та статистичних даних діяльності 

Національного агентства протягом 2019-2021. 

ВИРІШИЛИ: Погодити форму Сертифіката із додатками до них для членів 

Національного агентства, представників галузевих експертних рад, які подаються до 

нового складу Національного агентства, із зазначенням здобутків та статистичних даних 

(станом на 01.07.2021) діяльності Національного агентства протягом 2019-2021. 

(результати голосування: за - 21, проти - немає, утрималися - немає) 

11. Різне 

Стукало Н.В. запропонувала підготувати та вручити на початку вересня Сертифікати 

членам Консультативної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти. 

Артюхов А.Є. озвучив проблему доступу до студентських опитувань для адміністрації 

ЗВО під час проходження акредитаційної експертизи.  

 

Голова          С. Квіт   

 

Секретар      Т. Антонюк   

 

 


