
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 4 (9) 

від 11 березня 2022 р. 

 

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

Голова - Квіт С.М. 

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), Квіт С.М.(дистанційно),  Медведєв  

В.К. (дистанційно), Моркляник Б.В.(дистанційно), Назаров І.В.(дистанційно), Олексів 

І.Б.(дистанційно), Пріхна Т.О. (дистанційно), Смирна Л.В.(дистанційно), Стукало 

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

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

 

Порядок денний: 

1. Про звернення Національного агентства до КМУ, пов'язане з акредитацією 

освітніх програм під час війни (Сергій Квіт). 

2. Пропозиції Національного агентства (проєкт Постанови КМУ і Пояснювальна 

записка) стосовно продовження строків для проведення захистів дисертацій, 

визначених у Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії (Сергій Квіт). 

 

1. Про звернення Національного агентства до КМУ, пов'язане з акредитацією 

освітніх програм під час війни 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія про звернення Національного агентства до КМУ, пов'язане з 

акредитацією освітніх програм під час війни. Головна проблема в тому, що зараз 

неможливо завершити всі необхідні акредитаційні процедури. 

ВИРІШИЛИ:  

1.1. Погодити текст звернення Національного агентства до КМУ, пов'язане з 

акредитацією освітніх програм під час війни: 

Військова агресія Російської Федерації проти незалежної України призвела до 

жорстокого знищення російською армією наших міст, містечок, сіл та цинічного 

руйнування закладів освіти. На сьогодні відбувається масове залучення працівників 

університетів, науковців, студентів до оборони рідних міст, власне суверенітету 

України, героїчна протидія всього українського народу російським загарбникам.  



Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти закликає всіх освітян 

зосередитися на виконані свого громадянського обов’язку. Зокрема важливим є 

відновлення роботи закладів вищої освіти в тих регіонах, де це є можливим, оскільки 

університет є осередком збереження національної культури, місцем творення нашого 

майбутнього і формування гуманістичного світогляду.  

З огляду на викладене, ми вважаємо, що питання оцінювання освітніх програм в аспекті 

покращення якості освіти і дотримання Стандартів і настанов ESG 2015 може бути 

відкладене до повної перемоги над російсько-окупаційними військами.  

Звертаємося до Кабінету Міністрів України з клопотанням надати право Національному 

агентству надати умовну (відкладену) акредитацію до 01.09.2022 року всім освітнім 

програмам, що подали заявку до інформаційної системи Національного агентства. 

1.2. Доручити секретаріату Національного агентства підготувати відповідні звернення 

до Міністерства освіти і науки України та Кабінету Міністрів України. 

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

 

2. Пропозиції Національного агентства (проєкт Постанови КМУ і Пояснювальна 

записка) стосовно продовження строків для проведення захистів дисертацій, 

визначених у Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії 

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія про пропозиції Національного агентства (проєкт Постанови 

КМУ і Пояснювальна записка) стосовно продовження строків для проведення захистів 

дисертацій, визначених у Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії. 

ВИРІШИЛИ: 

2.1. Погодити текст звернення Національного агентства до КМУ, пов'язане з 

акредитацією освітніх програм під час війни: 

Воєнні дії, що охопили значну частину України,  унеможливили в багатьох закладах 

вищої освіти та наукових установах здійснення освітньої діяльності загалом, а також 

проведення атестації здобувачів ступеня доктора філософії або  дотримання строків 

такої атестації, визначених Порядком присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 

установи про присудження ступеня доктора філософії (далі – Порядок), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44. 

Враховуючі умови воєнного часу, з метою захисту прав та законних інтересів здобувачів 

ступеня доктора філософії, надання можливості відновлення освітньо - наукової 

інфраструктури після перемоги України над російсько-фашистськими загарбниками, 

пропонується не враховувати при обчисленні строків, визначених Порядком 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 

вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 



філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. 

№ 44, період воєнного стану та наступні три місяці після його завершення. 

2.2. Доручити секретаріату Національного агентства підготувати відповідні звернення 

до Міністерства освіти і науки України та Кабінету Міністрів України. 

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

 

 

Голова                                                                               Сергій КВІТ  

 

Протокол складено керівником 

відділу забезпечення діяльності  

секретаріату        Тетяна АНТОНЮК   

 


