
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 5 (10) 

від 23 березня 2022 р. 

 

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

Головуючий - Моркляник Б.В. 

Присутні 19 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), Колеснікова О.В. (дистанційно), Квіт 

С.М.(дистанційно),  Моркляник Б.В.(дистанційно), Назаров І.В.(дистанційно), Олексів 

І.Б.(дистанційно), Смирна Л.В.(дистанційно), Стукало Н.В.(дистанційно), Фесенко Л.С. 

(дистанційно), Татарчук Т.Ф. (дистанційно), Царенко П.М. (дистанційно),  

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

 

Порядок денний: 

1. Про звільнення Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти Квіта С.М. (Богдан Моркляник). 

2. Про вибори Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(Богдан Моркляник). 

3. Про вибори заступника Голови Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти (Богдан Моркляник). 

4. Роз'яснення позиції Національного агентства стосовно акредитаційної 

експертизи відповідно до Постанови кабінету Міністрів від 16 березня 2022 р.      № 

295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють 

підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» (Олена Єременко). 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про погодження порядку денного засідання 

Національного агентства. 

 

ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний засідання Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

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

 



1. Про звільнення Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти Квіта С.М.  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про звільнення Голови Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти Квіта Сергія Мироновича у зв'язку із його особистою 

заявою. 

ВИРІШИЛИ:  

1.1. Звільнити Голову Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Квіта 

Сергія Мироновича. 

1.2. Доручити секретаріату Національного агентства здійснити подання до Кабінету 

Міністрів України про звільнення Голови Національного агентства. 

1.3. Доручити Назарову І.В. підготувати подання про відзначення Квіта Сергія 

Мироновича державною нагородою. 

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

 

2. Про вибори Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

2.1. СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про порядок виборів Голови Національного 

агентства з забезпечення якості вищої освіти. 

ВИРІШИЛИ: провести вибори Голови Національного агентства шляхом відкритого 

голосування. 

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

2.2. СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про вибори Голови Національного агентства з 

забезпечення якості вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: 

Золотарьова І.О. запропонувала кандидатуру Бутенка Андрія Петровича. 

ВИРІШИЛИ:  

2.2.1. Обрати на посаду Голови до закінчення повноважень тимчасового складу 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Бутенка Андрія Петровича. 

2.2.2. Доручити секретаріату Національного агентства здійснити подання до Кабінету 

Міністрів України про призначення Голови Національного агентства. 

(результати голосування: за - 17, проти - немає, утрималися - 2) 

  

3. Про вибори заступника Голови Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

3.1. СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про порядок виборів заступника Голови 

Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти. 



ВИРІШИЛИ: провести вибори заступника Голови Національного агентства шляхом 

відкритого голосування. 

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

3.2. СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про вибори заступника Голови Національного 

агентства з забезпечення якості вищої освіти. 

ВИСТУПИЛИ: 

Квіт С.М. запропонував кандидатуру Назарова Івана Володимировича. 

ВИРІШИЛИ:  

3.2.1. Обрати на посаду заступника Голови до закінчення повноважень тимчасового 

складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Назарова Івана 

Володимировича. 

3.2.2. Доручити секретаріату Національного агентства здійснити подання до Кабінету 

Міністрів України про призначення заступника Голови Національного агентства. 

(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - 1) 

 

4. Роз'яснення позиції Національного агентства стосовно акредитаційної 

експертизи відповідно до Постанови кабінету Міністрів від 16 березня 2022 р.      № 

295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють 

підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» (Олена Єременко). 

СЛУХАЛИ: Єременко Олену про роз'яснення позиції Національного агентства 

стосовно акредитаційної експертизи відповідно до Постанови кабінету Міністрів від 16 

березня 2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими 

здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану». 

ВИРІШИЛИ: взяти за основу запропонований текст та публічно оприлюднити, як 

позицію Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: 

До уваги закладів вищої освіти! 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, керуючись Постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295 «Про особливості акредитації 

освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах 

воєнного стану», організовує свою діяльність наступним чином. 

• Освітні програми, для яких акредитаційна експертиза повністю відбулася, окрім 

рішення Національного агентства(етап 17.1), будуть розглянуті Національним 

агентством для ухвалення позитивного рішення. 

• Освітні програми, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (етапи 3.1-

7.1), відповідно до п. 2 Постанови отримують умовну (відкладену) акредитацію освітніх 

програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи без 

оплати вартості акредитації закладом вищої освіти. 



• Освітні програми, за якими акредитаційна експертиза здійснена частково (8.1-16.1), 

продовжують розглядатися, а за неможливості розгляду – відповідно до п. 2 Постанови 

отримують умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з 

частковим проведенням акредитаційної експертизи без оплати вартості акредитації 

закладом вищої освіти. 

• Освітні програми, що є в графіку на акредитацію, але ЗВО не подавали пакет 

документів (заяву, відомості про самооцінювання), за якими станом на 24 лютого 2022 

р. були чинні сертифікати про акредитацію спеціальностей, напрямів підготовки, 

освітніх програм, відповідно до п. 1 постанови акредитовані до завершення строку 

застосування Постанови.  

• Освітні програми, що є в графіку на акредитацію, але ЗВО не подавали пакет 

документів (заяву та відомості про самооцінювання), та які відповідно до нормативної 

бази акредитуються вперше (акредитацію в НА не проходили або строк дії сертифікату 

закінчився до 24 лютого 2022 р.), опрацьовуються та розглядаються в індивідуальному 

порядку із консультуванням Національним агентством щодо формування пакету 

документів без оплати вартості акредитації закладом вищої освіти. 

Порядок формування консультативних груп і терміни їх контактування з відповідними 

гарантами буде уточнено. 

Національне агентство відкрите до співпраці і буде постійно надавати закладам вищої 

освіти і всім стейкголдерам необхідну інформацію. 

(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - 1) 

5. Різне. 

Стукало Н.В. озвучила ініціативу підписати звернення від академічної спільноти 

стосовно блокування будь-якої діяльності в академічному середовищі установам та 

громадянам Російської Федерації та Білорусі. 

Смирна Л.В. запропонувала звернутись до міжнародних партнерів із проханням 

підтримати фінансово роботу експертів та галузевих експертних рад. 

Золотарьова І.О. закликала зробити реструктуризацію надходжень Національного 

агентства з тим, щоб знайти можливість підтримувати фінансово членів Національного 

агентства.  

Квіт С.М. висунув пропозицію відзначити Подякою Національного агентства 

Наконечну Неонілу Степанівну за відмінну роботу на посаді помічниці Голови 

Національного агентства. Члени Національного агентства консенсусом підтримали 

пропозицію. 

 

Головуючий        Богдан МОРКЛЯНИК

   

Протокол складено керівником 

відділу забезпечення діяльності  

секретаріату        Тетяна АНТОНЮК 


