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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 13 (56) 

від 27 липня 2021 р. 

 

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

Головуючий - Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 19 членів Агентства з 21: 

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

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

Медведєв В.К., Моркляник Б.В., Назаров І.В., Олексів І.Б., Пріхна Т.О., Смирна 

Л.В.(дистанційно), Стукало Н.В.(дистанційно), Татарчук Т.Ф.(дистанційно), Царенко 

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

 

Порядок денний 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт). 

2. Затвердження стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник). 

3. Затвердження додатків до Реєстру експертів (Катерина Куницька). 

4. Про проєкт Рішення Апеляційного Комітету (Іван Назаров). 

5. Інформація від Секретаріату (Михайло Винницький). 

6. 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, зняття з розгляду згідно із додатком 

(пп. 1.1 – 1.155). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  

 Акредитувати - 109 

 Умовна (відкладена) акредитація- 22 

 Акредитувати із визначенням “зразкова” - 10 

 Повернути в ГЕР на доопрацювання висновків - 8 

 Відмовити в акредитації - 5 

 Зняти з розгляду - 1 
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2. Затвердження стандартів вищої освіти  

 

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана, заступника Голови Національного агентства, про 

проєкти стандартів вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ:  

2.1. На виконання 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:  

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 181 “Харчові технології” другого 

(магістерського) рівня. 

2. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 182 “Технології легкої промисловості” 

третього (освітньо-наукового) рівня. 

3. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 187 “Деревообробні та меблеві 

технології” першого (бакалаврського) рівня. 

2.2. Погодити такий проєкт стандарту вищої освіти із наданням пропозицій до нього 

членів Національного агентства та галузевої експертної ради за відповідною галуззю 

знань: 

1. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 225 “Медична психологія” другого 

(магістерського) рівня. 

(результати голосування: за - 19, проти - немає, утрималися - немає) 

 

3. Затвердження додатків до Реєстру експертів  

 

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 - 11, НПП - 18. 

Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства. 

 

(результати голосування: за - 19, проти - немає, утрималися - немає) 

 

4. Про проєкт Рішення Апеляційного Комітету  
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СЛУХАЛИ: Назарова Івана про розгляд звернення на рішення Національного 

агентства. 

ВИРІШИЛИ: За результатами розгляду рішення Апеляційного комітету від 21.07.2021  

р. №15 Національне агентство з урахуванням Рішення Апеляційного комітету вирішило 

залишити апеляцію Волинського національного університету імені Лесі Українки від 

12.07.2021 р. № 03-28/01/1941  без задоволення, а рішення Національного агентства від 

29 червня 2021 року про відмову в акредитації освітньої програми «Інформаційна 

безпека» (акредитаційна справа № 0809/АС-21) без змін. 

 

 (результати голосування: за - 19, проти - немає, утрималися - немає) 

 

5. Інформація від Секретаріату  

 

СЛУХАЛИ: Винницького Михайла, керівника секретаріату Національного агентства, 

який продемонстрував презентацію щодо опитування гарантів освітніх програм. 

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги. 

 

6. Різне 

Золотарьова І.О. звернулася до керівника секретаріату Винницького М. підготувати 

перелік основних законодавчих актів, на які треба посилатися під час проведення 

акредитаційної експертизи. 

Квіт С.М. запропонував такі дати проведення засідань Національного агентства у серпні 

та вересні 2021 р. - 27 серпня та 28 вересня. 

  

 

Голова                                                                               С. Квіт  

  

Секретар     Т. Антонюк   

 


