Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1 (6)
від 28 січня 2022 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Голова - Квіт С.М.
Присутні 18 членів Агентства з 21:
Авшенюк Н.М., Алькема В.Г., Артюхов А.Є.(дистанційно), Бутенко А.П.(дистанційно),
Длугопольський О.В.(дистанційно), Єременко О.В., Золотарьова І.О., Квіт С.М.,
Медведєв В.К., Моркляник Б.В., Олексів І.Б., Пріхна Т.О., Стукало Н.В., Татарчук Т.Ф.,
Фесенко Л.С.(дистанційно), Царенко П.М., Цвіліховський М.І., Янсе Л.А.
Порядок денний
1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт).
2. Про виправлення технічної помилки (Олена Єременко).
3. Про затвердження змін до графіку прийняття заяв про акредитацію
освітніх програм (Ганна Денискіна).
4. Затвердження стандартів вищої освіти (Богдан Моркляник).
5. Зміни у персональному складі галузевих експертних рад (Богдан
Моркляник).
6. Оголошення конкурсу до ГЕР (Богдан Моркляник).
7. Про внесення змін до реєстру експертів (Зоряна Панасюк).
8. Розгляд зарубіжних сертифікатів про акредитацію, виданих міжнародною
агенцією ФІБАА для ОП бакалавра «Бізнес-адміністрування в менеджменті
та міжнародному бізнесі» Україно-американського університетові
Конкордія та Центральним агентством з оцінювання і акредитації
(Німеччина) ZeVA Національному університетові «Чернігівська
політехніка» ОП «Економіка» першого рівня, ОП «Туризм» другого рівня,
ОП «Економіка» та «Менеджмент» третього рівня (Наталя Стукало).
9. Про затвердження «Порядку проведення акредитації освітніх програм,
матеріали яких містять інформацію з обмеженим доступом» (Володимир
Медведєв).
10. Про розробку і проведення тренінгів Національного Агентства (Олена
Єременко).
11. Формування проміжних рішень у процесі акредитації освітніх програм
(Оксана Білоус).
12. Реакція Національного агентства на опублікований «Порядок присудження
ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої
вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження
ступеня доктора філософії» (Олена Єременко).
13. Інформація від секретаріату (Михайло Винницький).
14. Різне.

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, про погодження порядку денного засідання Національного
агентства.
ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний засідання Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.

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

1. Розгляд акредитаційних справ.
СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, про розгляд акредитаційних справ.
ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію із визначенням “зразкова”,
акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію згідно із додатком 1 (пп. 1.1 – 1. 43).
Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої
Національним
агентством,
наведені
у
додатку
до
протоколу.
Усього ухвалено рішень:




Акредитувати - 27
Акредитувати із визначенням "зразкова"- 1
Умовна (відкладена) акредитація- 15

1.1. Під час зум-трансляції засідання Національного агентства в чат прийшло
повідомлення:
Шановні колеги! На підставі рішення Харківського окружного адміністративного суду
від 03.11.2021 р. по справі №520/12413/21, з урахуванням листа УкрДУЗТ від 24.12.2021
р. № 01-29/46, НА зобов'язане розглянути акредитаційну справу
№ 0115/AC-21 з урахуванням висновків суду по цій справі.
Виконуючи доручення керівництва ЗВО прошу надати інформацію щодо розгляду цієї
справи на поточному засіданні.
З повагою, представник УкрДУЗТ Олександр Каменєв.
ВИРІШИЛИ: оскільки питання потребує підготовки, воно буде винесено на наступне
засідання Національного агентства.

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

2. Про виправлення технічної помилки
СЛУХАЛИ: Єременко Олену про виправлення технічної помилки. На засіданні 21
грудня 2021 року було винесено рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньої
програми Міжнародне право другого (магістерського) рівня Київського інституту
інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична
академія", а в додатку до протоколу від 21 грудня № 20 (4) ця освітня програма
зафіксована, як акредитована. Виправлення помилки буде занесено в протокол та
ЄДЕБО.
ВИРІШИЛИ: виправити технічну помилку.
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

3. Про затвердження змін до графікf прийняття заяв про акредитацію
освітніх програм

3.1. СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну про зміни до графіку прийняття акредитаційних
справ.
ВИРІШИЛИ: погодити зміни до графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх
програм та затвердити графік прийняття акредитаційних справ (додаток 2).
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

3.2. СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну про зняття з розгляду.

ВИРІШИЛИ: зняти з розгляду справу, зазначену в таблиці:
№
справи

ID
ОП
в
ЄД
ЕБ
О

Назва ЗВО

Назва
ОП

Спеціа
льність

Рівень

Підстава

1923/АС
-21
від
09.11.20
21 р.

369
66

Одеський
національний
університет
імені І.І.
Мечникова

Право

081
Право

Третій
(доктор
філософії)

Лист ЗВО
від 24.12.2021 р. № 01-01-2618
(вхідний: № 1111 від 29.12.2021
р.)
Лист ЗВО від 20.01.2022 р.
№ 02-01-82;
(вхідний № 45 від 20.01.2022 р.

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

4. Про розгляд стандартів вищої освіти
СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про розгляд проєктів стандартів вищої освіти.
ВИРІШИЛИ: Погодити з пропозиціями та зауваженнями членів Національного
агентства і галузевої експертної ради за відповідною галуззю знань:
1. Зміни до Стандарту вищої освіти зі спеціальності 034 Культурологія другого
(магістерського) рівня.
2. Проєкт Стандарту вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм другого
(магістерського) рівня.

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

5. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад
СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про зміни у персональному складі галузевих
експертних рад.
ВИРІШИЛИ:
5.1. 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 та кооптувати до персональних складів
галузевих експертних рад:
з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 103 Фізика і астрономія – Гасюка
Івана Михайловича;

з галузі знань 13 Механічна інженерія – Погребняка Андрія Володимировича та
Мельничука Миколи Дмитровича;
з галузі знань 24 Сфера обслуговування – Сьомак Валентину Володимирівну;
з галузі знань 29 Міжнародні відносини за спеціальністю 291 Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії – Трофименко Анастасію Вікторівну.

5.2. Відповідно до пп. 11 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 ГЕР за галузями знань:
01 Освіта – Смакоту Ларису Василівну;
06 Журналістика – Сінька Андрія Сергійовича;
07 Управління та адміністрування – Житаря Максима Олеговича (відповідно до
п 7; посада проректора);
15 Автоматизація та приладобудування – Валяєва Ахмед Расім оглу;
18 Виробництво та технології – Романенка Олександра Васильовича і
Добровольського Віталія Володимировича.
(результати голосування: за – 18, проти - немає, утрималися - немає)

6. Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про оголошення конкурсу до галузевих експертних
рад.
ВИРІШИЛИ:
6.1. Оголосити конкурс галузевих експертних рад з 31 січня 2022 року до 15 лютого
2022 року на вакансії з таких галузей знань:
01 Освіта – 1 представник від роботодавців
06 Журналістика – 1 здобувач вищої освіти
07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська
справа та страхування – 1 НПП/НП
13 Механічна інженерія – 1 здобувач вищої освіти

15 Автоматизація та приладобудування – 1 здобувач вищої освіти
18 Виробництво та технології – 2 представники від роботодавців
21 Ветеринарна медицина – 1 здобувач вищої освіти
6.2. Оголосити конкурс з 31 січня 2022 року до 15 лютого 2022 року.
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

7. Про затвердження Додатків до реєстру експертів Національного агентства

СЛУХАЛИ: Волкову Ганну про затвердження додатку до Реєстру експертів
Національного
агентства.
ВИРІШИЛИ:
7.1. 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:
Здобувачі вищої освіти - 14, НПП - 39.
Відповідні списки будуть оприлюднені на сайті Національного агентства.
7.2. 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 - 4, з числа здобувачів - 83.
Відповідний додаток буде оприлюднений на сайті Національного агентства.
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

8. Розгляд зарубіжних сертифікатів про акредитацію, виданих міжнародною
агенцією ФІБАА для ОП бакалавра «Бізнес-адміністрування в менеджменті
та міжнародному бізнесі» Україно-американського університетові
Конкордія та Центральним агентством з оцінювання і акредитації
(Німеччина)
ZeVA
Національному
університетові
«Чернігівська

політехніка»: ОП «Економіка» першого рівня, ОП «Туризм» другого рівня,
ОП «Економіка» та «Менеджмент» третього рівня

8.1. СЛУХАЛИ: Стукало Наталію про акредитацію, виданих міжнародною агенцією
ФІБАА для ОП бакалавра «Бізнес-адміністрування в менеджменті та міжнародному
бізнесі» Україно-американського університетові Конкордія.
Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Бізнес-адміністрування в менеджменті
та міжнародному бізнесі» був виданий Фундацією з акредитації міжнародного бізнесадміністрування 28 травня 2021 року, що передує часу реєстрації освітньої програми з
аналогічною назвою в ЄДЕБО. З огляду на вищезазначене, сертифікат, виданий
Фундацією з акредитації міжнародного бізнес-адміністрування від 28 травня 2021 року,
не може бути внесений в ЄДЕБО для підтвердження акредитації освітньої програми
«Бізнес-адміністрування в менеджменті та міжнародному бізнесі», зареєстрованої на 7
місяців
пізніше
від
дати
видачі
сертифікату.
ВИРІШИЛИ:
не
вносити
згадану
інформаціїю
до
ЄДЕБО.
(результати голосування: за - немає, проти - 18, утрималися - немає)

8.2. СЛУХАЛИ: Стукало Наталію про акредитацію Центральним агентством з
оцінювання і акредитації (Німеччина) ZeVA Національному університетові
«Чернігівська політехніка» ОП «Економіка» першого рівня, ОП «Туризм» другого рівня,
ОП «Економіка» та «Менеджмент» третього рівня.
ВИРІШИЛИ: погодити внесення інформації до ЄДЕБО Національному університетові
«Чернігівська політехніка» іноземної акредитації ОП «Економіка» першого рівня, ОП
«Туризм» другого рівня, ОП «Економіка» та «Менеджмент» третього рівня
Центральним агентством з оцінювання і акредитації (Німеччина) ZeVA.

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

9. Про затвердження «Порядку проведення акредитації освітніх програм,
матеріали яких містять інформацію з обмеженим доступом»
СЛУХАЛИ: Медведєва Володимира про затвердження «Порядку проведення
акредитації освітніх програм, матеріали яких містять інформацію з обмеженим
доступом»
ВИРІШИЛИ: затвердити «Порядок проведення акредитації освітніх програм,
матеріали яких містять інформацію з обмеженим доступом».

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

10. Про розробку і проведення тренінгів Національного агентства
СЛУХАЛИ: Єременко Олену про розробку і проведення тренінгів Національного
агентства.
ВИРІШИЛИ:
10.1. Доручити розробити структуру та змістовне наповнення тренінга з написання звіту
експертної групи відділу експертів секретаріату Національного агентства. Заступнику
голови Національного агентства Олені Єременко презентувати тренінг на засіданні
Національного
агентства
22.02.2022
р.
10.2. Доручити розробити структуру та змістовне наповнення тренінга з комунікативних
навичок для членів Національного агентства відділу зв'язків з громадськістю та
міжнародного співробітництва секретаріату Національного агентства. Заступнику
голови Національного агентства Наталії Стукало презентувати тренінг на засіданні
Національного агентства 22.02.2022 р.

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

11. Формування проміжних рішень у процесі акредитації освітніх програм

СЛУХАЛИ: Білоус Оксану про формування проміжних рішень у процесі акредитації
освітніх програм.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до уваги та створити робочу групу з вироблення
критеріїв та інтегральної оцінки роботи експертів:
Авшенюк Н.М., Алькема В.Г., Артюхов А.Є., Бутенко А.П., Длугопольський О.В.,
Єременко 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., Фесенко Л.С.,
Царенко П.М., Цвіліховський М.І., Янсе Л.А., Білоус О.М.
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

12. Реакція Національного агентства на опублікований «Порядок присудження
ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої
вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження
ступеня доктора філософії»

СЛУХАЛИ: Єременко Олену про реакцію Національного агентства на опублікований
«Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження
ступеня доктора філософії». Цей порядок завтерджено Постанової Кабінету Міністрів
(від 12 січня 2022 р. № 44), однак перед затвердженням було внесено деякі корективи не
лише технічного, а також змістовного характеру, які не лише не були доведені до відома
Національного агентства, а й суперечать логіці закладених вимог. Саме тому
Національне агентство вважає за потрібне висловити свою реакцію на ситуацію, яка
склалася.
ВИРІШИЛИ: опублікувати в публічному простору реакцію Національного агентства
на опублікований «Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування
рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи
про присудження ступеня доктора філософії»
(результати голосування: за - 18, проти - немає, утрималися - немає)

13. Інформація від секретаріату

13.1. СЛУХАЛИ: Осіюк Олександру про внесення змін до структури та штатного
розпису.

Осіюк О.О. повідомила, що з метою оптимізації, підвищення ефективності та
приведення у відповідність до чинного законодавства структури Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, виникла об’єктивна потреба у змінах
організації роботи Національного агентства шляхом внесення змін до структури та
штатного розпису Національного агентства. Зазначені зміни носять організаційний,
економічний та структурний характер, що потребують подальшої реорганізації та
ліквідації окремих структурних підрозділів секретаріату Національного агентства.
Зазначені зміни матимуть наслідком скорочення окремих посад та зміну істотних умов
праці деяких працівників, що може стати підставою звільнення працівників у зв’язку зі
скороченням або у зв’язку із незгодою працювати у нових умовах.

Відповідно до пункту 28 Статуту Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти, структура та штатний розпис секретаріату затверджується Національним
агентством. Пропонуємо Національному агентству затвердити зміни до штатного
розпису та структури. У разі погодження Національним агентством зміни до штатного
розпису і структури такі зміни буде впроваджено не раніше 5 квітня 2022 року.

ВИРІШИЛИ:
13.1.1. Затвердити зміни до структури та штатного розпису (додається) та ввести їх в дію
з 5 квітня 2022 року.
13.1.2. Створити робочу групу на чолі із Бутенком А.П. для оптимізації штатної
структури щодо функцій відділу акредитації.

(результати голосування: за - 17, проти - 1, утрималися - немає)

13.2. СЛУХАЛИ: Осіюк Олександру про фінансовий звіт за 2021 рік, план 2022 рік.
ВИСТУПИЛИ:
Олексів І.Б. попросив подати інформацію у вигляді таблиць окремо 2021 та 2022 роки
на наступне засідання.
ВИРІШИЛИ: доручити секретаріату підготувати рішення стосовно бухгалтерської та
юридичної можливості виплачувати кошти членам Національного агентства в повному
обсязі.
(результати голосування: за - 17, проти - 1, утрималися - немає)

13.3. СЛУХАЛИ: Винницького Михайла про таке:
- стосовно висновків Акту НАЗК, є вимога про подачу декларації за 2018 та 2019 роки
всіма членами Національного агентства;
- 04.02.2022 планується засідання в Національному агентстві кваліфікацій виступатимуть Моркляник Б. та Винницький М.;
- оскільки новий проєкт Положення про акредитацію освітній програм не погоджено,
готується черговий лист до МОН.

14. Різне.
Стукало Н.В. поінформувала, що 01.02.2022 відбудеться чергова зустріч у рамках
пілотного проєкту Національного агентства, який реалізується разом з IAAR
(Independent Agency for Accreditation and Rating, Казахстан) і передбачає одночасну
акредитацію медичних освітніх програм українських ЗВО з метою їх визнання не тільки

в Україні, але й в інших країнах світу відповідно до стандартів World Federation for
Medical Education – WFME. У період з 26 по 28 січня 2022 року в межах цього пілотного
проєкту відбулася одночасна виїзна акредитаційна експертиза освітньо-професійної
програми “Медицина” спеціальності 222 “Медицина” за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти у Сумському державному університеті.

Голова

Сергій КВІТ
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