Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 3 (8)
від 01 березня 2022 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Голова - Квіт С.М.
Присутні 17 членів Національного агентства з 21:
Авшенюк Н.М.(дистанційно), Алькема В.Г. (дистанційно), Артюхов А.Є.(дистанційно),
Бутенко
А.П.(дистанційно),
Длугопольський
О.В.(дистанційно),
Єременко
О.В.(дистанційно), Золотарьова І.О.(дистанційно), Квіт С.М.(дистанційно), Медведєв
В.К. (дистанційно), Моркляник Б.В.(дистанційно), Назаров І.В.(дистанційно), Олексів
І.Б.(дистанційно), Смирна Л.В.(дистанційно), Стукало Н.В.(дистанційно), Царенко П.М.
(дистанційно), Цвіліховський М.І.(дистанційно), Янсе Л.А.(дистанційно)

Порядок денний:
1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт).
2. Про звернення Національного агентства України із забезпечення якості вищої
освіти до світової академічної спільноти (Сергій Квіт).
3. Розгляд Рекомендацій до оцінки системи забезпечення академічної доброчесності
в закладах вищої освіти (Артем Артюхов).
4. Включення експертів до додатку до Реєстру експертів Національного агентства
(Зоряна Панасюк).
5. Про виправлення технічних помилок (Неоніла Наконечна, Богдан Моркляник).
6. Про розгляд проєктів стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник).
7. Про затвердження змін до графіка подання заяв про акредитацію освітніх
програм (Ганна Денискіна).
8. Інформація від секретаріату (Михайло Винницький).

1. Розгляд акредитаційних справ
СЛУХАЛИ: Квіта Сергія про розгляд акредитаційних справ.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Ухвалити рішення про акредитацію згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.120).

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої
Національним
агентством,
наведені
у
додатку
до
протоколу.
Усього ухвалено рішень:


Акредитувати - 120

1.2. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року
№ 190-р “Про проведення в 2022 році дострокових випусків курсантів (слухачів)
випускних курсів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти,
закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери
управління Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних
ситуацій” ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію на підставі
поданих відомостей самооцінювання:
Ном
ер
AC

№
з/п

ID

Назва
університету

Рівень
вищої
освіти

Спеціальніст
ь

Назва програми

03 Гуманітарні науки
1.
1984
/АС21

Національна
академія
423 Служби безпеки Магіст
19 України
р

035 Філологія

Переклад в
оперативнослужбовій
діяльності органів
державної безпеки

05 Соціальні та поведінкові науки
2.
1952
/АС21

Національний
університет
204 цивільного
Магіст
25 захисту України р

053
Психологія

Робота з
персоналом

2187
/АС21

Національний
університет
226 цивільного
Бакала
8 захисту України вр

053
Психологія

Робота з
персоналом

1951
/АС21

Національний
університет
228 цивільного
Магіст
0 захисту України р

053
Психологія

Екстремальна та
кризова
психологія

2188
/АС21

Національний
університет
227 цивільного
Бакала
0 захисту України вр

053
Психологія

Екстремальна та
кризова
психологія

053
Психологія

Екстремальна та
кризова
психологія

3.

4.

5.

6.

2140
/АС21

155
27

Національний
університет
Бакала
цивільного
вр
захисту України

(Черкаський
інститут
пожежної
безпеки імені
Героїв
Чорнобиля
Національного
університету
цивільного
захисту
України)
7.
2199
/АС21

264
80

Дніпропетровсь
кий державний
університет
внутрішніх
справ

Бакала
вр

053
Психологія

350
03

Дніпропетровсь
кий державний
університет
внутрішніх
справ

Бакала
вр

Економічна
аналітика та
051 Економіка захист економіки

350
40

Дніпропетровсь
кий державний
університет
внутрішніх
справ

Молод
ший
бакала
вр

051 Економіка Економіка

280
78

Національна
академія
внутрішніх
справ

Магіст
р

053
Психологія

8.
0077
/АС22
9.
0075
/АС22
10.
0050
/АС22

Психологія

Психологія

12 Інформаційні технології
11.

0132
/АС22

Військовий
інститут
телекомунікацій
та
інформатизації
498 імені Героїв
Бакала
47 Крут
вр

126
Інформаційні
системи та
технології

Інформаційні
системи та
технології

14 Електрична інженерія
12. 2046
/АС21

Національна
517 академія
07 сухопутних
військ імені

Магіст
р

141
Електроенерг
етика,
електротехнік

Комплекси,
прилади та
пристрої

гетьмана Петра
Сагайдачного

а та
артилерійської
електромехані розвідки
ка

13.

2045
/АС21

Національна
академія
сухопутних
військ імені
501 гетьмана Петра
91 Сагайдачного

Магіст
р

141
Електроенерг
етика,
електротехнік
а та
Системи та
електромехані пристрої ракетних
ка
комплексів

24 Сфера обслуговування
14.
1878
/АС21

Національний
університет
259 цивільного
Бакала
08 захисту України вр

242 Туризм

Туризм

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
15.
0269
/АС22

Національний
університет
оборони
України імені
494 Івана
93 Черняховського

1959
/АС21

Національна
академія
Державної
прикордонної
служби України
638 ім. Богдана
7 Хмельницького

16.

Магіст
р

256
Національна
безпека

Стратегічне
керівництво у
секторі безпеки і
оборони

Магіст
р

252 Безпека
державного
кордону

Безпека
державного
кордону

26 Цивільна безпека
17.
0022
/АС22

Національний
університет
414 цивільного
Магіст
7 захисту України р

261 Пожежна
безпека

Пожежна безпека

0023
/АС22

Національний
університет
204 цивільного
Магіст
39 захисту України р

261 Пожежна
безпека

Пожежогасіння та
аварійнорятувальні роботи

0021
/АС22

Національний
університет
313 цивільного
Магіст
5 захисту України р

261 Пожежна
безпека

Управління
пожежною
безпекою

18.

19.

20.
2074
/АС21

Національний
університет
227 цивільного
Магіст
9 захисту України р

263 Цивільна
безпека

Охорона праці

2076
/АС21

Національний
університет
412 цивільного
Магіст
9 захисту України р

263 Цивільна
безпека

Управління у
сфері цивільного
захисту

2075
/АС21

Національний
університет
362 цивільного
Магіст
1 захисту України р

263 Цивільна
безпека

Цивільний захист

1964
/АС21

150
07

Національний
університет
цивільного
захисту України
(Черкаський
інститут
пожежної
безпеки імені
Героїв
Чорнобиля
Національного
університету
цивільного
захисту
Бакала
України)
вр

263 Цивільна
безпека

Цивільний захист

343
78

Одеський
державний
університет
внутрішніх
справ

262
Правоохоронн Правоохоронна
діяльність
а діяльність

21.

22.

23.

24.
0368
/АС22

Бакала
вр

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)
1.3. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року
№ 190-р “Про проведення в 2022 році дострокових випусків курсантів (слухачів)
випускних курсів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних
підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти,
закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери
управління Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних
ситуацій” ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію на основі поданих
повідомлень про намір акредитуватися:

№ з/п

ID

Назва
університету

Рівень
вищої
освіти

Спеціальність

Назва програми

07 Управління та адміністрування

25.

480
80

Львівський
державний
університет
внутрішніх
справ

Доктор
філософії

073
Менеджмент

Економічна
безпека соціальноекономічних
систем

08 Право

26.

27.

387
92

280
77

Національна
академія
Державної
прикордонної
служби України
ім. Богдана
Хмельницького

Національна
академія
внутрішніх
справ

Доктор
філософії

Магістр

081 Право

Право

081 Право

Керівники та
професіонали у
галузі
правознавства та
правоохоронної
діяльності

15 Автоматизація та приладобудування

28.

409
43

Харківський
національний
університет
Повітряних Сил
імені Івана
Кожедуба

Магістр

152 Метрологія
та
інформаційновимірювальна
техніка

Метрологія та
інформаційновимірювальні
технології

17 Електроніка та телекомунікації

29.

512
64

Житомирський
військовий
інститут імені
С.П. Корольова

Магістр

172
Системи та засоби
Телекомунікації радіоелектронної
та радіотехніка боротьби

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

30.

514
92

Національна
академія
Державної
прикордонної
служби України
ім. Богдана
Хмельницького

Бакалавр

252 Безпека
державного
кордону

Організація
діяльності
інженернотехнічних
підрозділів ДПСУ

31.

32.

33.

34.

35.

36.

526
14

Житомирський
військовий
інститут імені
С.П. Корольова

526
15

Житомирський
військовий
інститут імені
С.П. Корольова

518
16

Національний
університет
"Одеська
морська
академія"
(Інститут
ВійськовоМорських Сил
Національного
університету
"Одеська
морська
академія")

484
16

Національна
академія
Національної
гвардії України

484
15

Національна
академія
Національної
гвардії України

522
93

Київський
інститут
Національної
гвардії України

255 Озброєння
та військова
техніка

Організація
захисту
інформації з
обмеженим
доступом та
автоматизація її
обробки

255 Озброєння
та військова
техніка

Комп'ютеризовані
засоби
інформаційного
впливу

Бакалавр

254
Забезпечення
військ (сил)

Пошуковорятувальні та
водолазноаварійні роботи на
морі

Бакалавр

254
Забезпечення
військ (сил)

Лінгвістичне
забезпечення та
комунікація

254
Забезпечення
військ (сил)

Тилове
забезпечення
підрозділів
Національної
гвардії України

251 Державна
безпека

Забезпечення
державної безпеки
підрозділами
Національної
гвардії України

Магістр

Магістр

Бакалавр

Бакалавр

27 Транспорт

37.

Національний
університет
"Одеська
387 морська
74 академія"
(Інститут

Бакалавр

271 Річковий та
морський
транспорт

Кораблеводіння та
енергетичні
установки корабля

ВійськовоМорських Сил
Національного
університету
"Одеська
морська
академія")
28 Публічне управління та адміністрування

38.

39.

264
81

Дніпропетровсь
кий державний
університет
внутрішніх
справ

280
81

Національна
академія
внутрішніх
справ

Бакалавр

281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Публічне
управління та
адміністрування

Магістр

281 Публічне
управління та
адмініструванн
я

Публічне
управління та
адміністрування

29 Міжнародні відносини

40.

271
94

Дніпропетровсь
кий державний
університет
внутрішніх
справ

Бакалавр

291 Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні
студії

Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації та
регіональні студії

(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)
2. Про звернення Національного агентства України із забезпечення якості вищої
освіти до світової академічної спільноти
СЛУХАЛИ: Квіта Сергія про звернення Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти до світової академічної спільноти.
ВИРІШИЛИ: погодити текст звернення Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти до світової спільноти та розіслати міжнародним партнерам.
(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

3. Розгляд Рекомендацій до оцінки системи забезпечення академічної доброчесності
в закладах вищої освіти
СЛУХАЛИ: Артема Артюхова про Рекомендації до оцінки системи забезпечення
академічної доброчесності в закладах вищої освіти. Ці рекомендації підготовлено в
рамках проєкту Academic Integrity and Quality Initiative (Academic IQ) на етапі
рецензування-доповнення-коригування.

ВИРІШИЛИ: погодити Рекомендації до оцінки системи забезпечення академічної
доброчесності в закладах вищої освіти.
(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

4. Про затвердження додатків до Реєстру експертів Національного агентства
СЛУХАЛИ: Панасюк Зоряну 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 - 5, НПП - 44.
Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства.

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

5. Про виправлення технічних помилок (Неоніла Наконечна, Богдан Моркляник).
5.1. СЛУХАЛИ: Наконечну Неонілу про виправлення технічної помилки.
ВИРІШИЛИ: анулювати сертифікат №2953 та оформити новий сертифікат відповідно
до рішення Національного агентства від 28.01.2022.
(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)
5.2. СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про виправлення технічної помилки - було
помилково завантажено не той експертний висновок галузевої експертної ради.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги та долучити у відповідну акредитаційну
справу правильний експертний висновок.
(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

6. Про розгляд проєктів стандартів вищої освіти
СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про розгляд проєктів стандартів вищої освіти.
ВИРІШИЛИ:

6.1. Погодити з урахуванням пропозицій, зауважень та доповнень членів Національного
агентства та галузевих експертних рад такі проєкти стандартів вищої освіти зі
спеціальностей:
- 033 Філософія третього освітньо-наукового рівня, доктор філософії;
- 075 Маркетинг третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, доктор філософії;
- 253 Військове управління (за видами збройних сил) другого (магістерського) рівня
вищої освіти;
- 254 Забезпечення військ (сил) другого (магістерського) рівня вищої освіти.
6.2. Погодити зміни до стандарту вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент
третього освітньо-наукового рівня, доктор філософії;
6.3. Відкласти погодження проєктів стандартів вищої освіти до розгляду відповідними
галузевими експертними радами:
- 051 Економіка третього освітньо-наукового рівня, доктор філософії;
- 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти.
(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)
7. Про затвердження змін до графіка подання заяв про акредитацію освітніх
програм
СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну про затвердження змін до графіка подання заяв про
акредитацію освітніх програм.
ВИРІШИЛИ: затвердити зміни до графіка подання заяв про акредитацію освітніх
програм (додаток 2).
(результати голосування: за – 17, проти – немає, утрималися – немає)

8. Інформація від секретаріату
СЛУХАЛИ: Винницького Михайла про роботу секретаріату в умовах воєнного стану.
Ведеться точкова робота, зокрема відділ акредитації освітніх програм приймає звіти
самооцінювання.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги.
Питання не потребує голосування.

Голова

Сергій КВІТ

Протокол складено керівником
відділу забезпечення діяльності
секретаріату

Тетяна АНТОНЮК

