Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 6 (11)
від 14 квітня 2022 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Голова - Бутенко А.П.
Присутні 19 членів Національного агентства з 23:
Авшенюк Н.М.(дистанційно), Андреєв М.А. (дистанційно), Артюхов А.Є.(дистанційно),
Бутенко А.П.(дистанційно), Длугопольський О.В.(дистанційно), Жученко О.А.
(дистанційно), Єременко О.В.(дистанційно), Золотарьова І.О.(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), Стецюк О.В.
(дистанційно), Фесенко Л.С. (дистанційно), Царенко П.М. (дистанційно), Цвіліховський
М.І.(дистанційно), Янсе Л.А.(дистанційно)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Розгляд акредитаційних справ (Андрій Бутенко).
2. Про розгляд проєктів стандартів вищої освіти (Іван Назаров).
3. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад (Іван
Назаров).
4. Про затвердження змін до графіка подання заяв про акредитацію освітніх
програм (Ганна Денискіна).
5. Про виправлення технічної помилки (Ганна Денискіна).
6. Про розгляд іноземного сертифікату про акредитацію, виданого
Європейською асоціацією закладів ветеринарної освіти (Австрія)(Наталія
Стукало).
7. Про затвердження Тимчасового порядку акредитації освітніх програм, за
якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного
стану (Іван Назаров).
8. Про зміни до Порядку про переоформлення сертифікатів про акредитацію
(Іван Назаров).
9. Інформація від секретаріату (Костянтин Крамаренко, Олексндра Осіюк).

СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія, 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. Розгляд акредитаційних справ.
СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія, про розгляд акредитаційних справ.
ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію із визначенням “зразкова”,
акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію, повернути в ГЕР на доопрацювання
висновків згідно із додатком 1 (пп. 1.1 – 1. 117).
Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої
Національним
агентством,
наведені
у
додатку
до
протоколу.
Усього ухвалено рішень:





Акредитувати - 81
Акредитувати із визначенням "зразкова"- 5
Повернути в ГЕР на доопрацювання - 8
Умовна (відкладена) акредитація- 23

2. Про розгляд проєктів стандартів вищої освіти
СЛУХАЛИ: Назарова Івана про розгляд проєктів стандартів вищої освіти.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Погодити з урахуванням пропозицій, зауважень та доповнень членів Національного
агентства та галузевих експертних рад, що додаються, такі проєкти стандартів вищої
освіти зі спеціальностей:
- 051 Економіка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, доктор філософії;
- 122 Комп’ютерні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти;
- 122 Комп’ютерні науки третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, доктор
філософії;
2.2. Погодити проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності 191 Архітектура та
містобудування другого (магістерського) рівня вищої освіти з пропозиціями галузевої
експертної ради та уточненням формулювань результатів навчання (РН) у такій редакції:
Проєкт СВО 191 (редакція НМК)
РН 10. Обговорювати результати професійної
діяльності, досліджень та інноваційних проєктів у
сфері архітектури та містобудування державною та
іноземною мовами усно і письмово

РН 14. Здійснювати авторський нагляд за
реалізацією проєктів у сфері архітектури та
містобудування

Редакція Національного агентства
РН 10. Спілкуватись українською та однією з
іноземних європейських мов усно й письмово
під час обговорення професійних питань і
результатів діяльності, досліджень та
інноваційних проєктів у сфері архітектури та
містобудування
РН 14. Розуміти суть, порядок здійснення
авторського нагляду в реалізації проєктів у
сфері архітектури та містобудування

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

3. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад
СЛУХАЛИ: Назарова Івана про зміни у персональному складі галузевих експертних
рад.
ВИРІШИЛИ:
3.1. Відповідно до п. 11 Положення про ГЕР, затвердженого 10 лютого 2022 року
протокол № 5, вивести:
3.1.1. Оніщенко Наталію Миколаївну зі складу галузевої експертної ради з галузі знань
08 Право;
3.1.2. Жученка Олексія Анатолійовича зі складу галузевої експертної ради з галузі знань
15 Автоматизація та приладобудування.
3.2. Відповідно до другого абзацу п. 15 Положення про ГЕР, затвердженого 10 лютого
2022 року протокол № 5, вивести:
Горин Оксану Ігорівну зі складу галузевої експертної ради з галузі знань 09 Біологія.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
3.2.1. Затвердити головою галузевої експертної ради з галузі знань 08 Право Дроздова
Олександра Михайловича.
(результати голосування: за – 18, проти – 1, утрималися – немає)
3.2.2. Затвердити головою галузевої експертної ради з галузі знань 26 Цивільна безпека
Тихонову Олену Вікторівну.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
3.2.3. Затвердити заступником голови галузевої експертної ради з галузі знань 26
Цивільна безпека Карабина Василя Васильовича.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)

4. Про затвердження змін до графіка подання заяв про акредитацію освітніх
програм
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 – 19, проти – немає, утрималися – немає)

5. Про виправлення технічної помилки
СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну про виправлення технічної помилки.
ВИРІШИЛИ:
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”:
5.1. Скасувати рішення про умовну (відкладену) акредитацію на основі поданих
повідомлень щодо акредитації освітньої програми "Економічна безпека соціальноекономічних систем" третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії)
спеціальності 073 Менеджмент (ID в ЄДЕБО 48080) Львівський державного
університету внутрішніх справ як наданого для освітньої програми з помилковим ID.
5.2. Ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію на основі поданого
повідомлення про намір акредитуватися міждисциплінарній освітній програмі
"Економічна безпека соціально-економічних систем" третього освітньо-наукового рівня
(доктор філософії) спеціальності 073 Менеджмент та спеціальності 051 Економіка (ID в
ЄДЕБО 53726) Львівський державного університету внутрішніх справ.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)

6. Про розгляд іноземного сертифікату про акредитацію, виданого
Європейською асоціацією закладів ветеринарної освіти (Австрія)
СЛУХАЛИ: Стукало Наталію про розгляд іноземного сертифікату про акредитацію,
виданого Європейською асоціацією закладів ветеринарної освіти (Австрія).
Національне агентство розглянуло звернення від Білоцерківського національного
аграрного університету про акредитацію освітньої програми «Ветеринарна медицина».
ВИРІШИЛИ: Погодити внесення інформації до ЄДЕБО іноземної акредитації освітньої
програми «Ветеринарна медицина» Білоцерківського національного аграрного
університету Європейською асоціацією закладів ветеринарної освіти (EAEVE, Австрія).
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)

7. Про затвердження Тимчасового порядку акредитації освітніх програм, за
якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану
СЛУХАЛИ: Назарова Івана про затвердження Тимчасового порядку акредитації
освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах
воєнного стану.
ВИРІШИЛИ: Затвердити Тимчасовий порядок акредитації освітніх програм, за якими
здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану.
(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – 1)

8. Про зміни до Порядку про переоформлення сертифікатів про акредитацію
СЛУХАЛИ: Хименка Олександра про зміни до Порядку про переоформлення
сертифікатів про акредитацію.
Питання знято з розгляду.

9. Інформація від секретаріату
СЛУХАЛИ: Осіюк Олександру про особливості роботи секретаріату в умовах воєнного
стану.
СЛУХАЛИ: Крамаренка Костянтина про фінансовий стан Національного агентства.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома та доручити на наступне засідання
підготувати презентацію фінансового стану Національного агентства в уточненому
вигляді.

Голова

Андрій БУТЕНКО

Протокол складено керівником
відділу забезпечення діяльності
секретаріату

Тетяна АНТОНЮК

