Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 9 (14)
від 07 червня 2022 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Голова - Бутенко А.П.
Присутні 21 член Національного агентства з 23:
Авшенюк Н.М.(дистанційно), Алькема В.Г. (дистанційно), Андрєєв 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), Стукало
Н.В.(дистанційно), Татарчук Т.Ф. (дистанційно), Царенко П.М. (дистанційно),
Цвіліховський М.І., Янсе Л.А. (дистанційно)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх
програм відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 № 295 «Про особливості
акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої
освіти, в умовах воєнного стану» (Андрій Бутенко).
2. Пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 554-р.
“Про затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із
забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію
освітніх програм, що визнаються в Україні”(Андрій Бутенко).
3. Про схвалення Рекомендацій для експертів із розгляду внутрішньої
політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої
оцінки їх якості (Артем Артюхов).
4. Внесення змін до Положення про галузеві експертні ради Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти (Іван Назаров).
5. Внесення змін до керівного складу Галузевої експертної ради галузі знань
23 Соціальна робота (Іван Назаров).
6. Розгляд звернень від Центрального агентства з оцінювання і акредитації
ZEvA (Hanover) Фундації з акредитації міжнародного бізнес-адміністрування
FIBAA (Bonn) (Андрій Бутенко).
7. Встановлення відповідності умовних акредитацій освітніх програм
реорганізованих закладів вищої освіти (Олександр Хименко).
8. Розгляд звернень закладів вищої освіти щодо зміни сертифікатів про
акредитацію освітніх програм (Олександр Хименко).

1. Про ухвалення рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм
відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 № 295 «Про особливості акредитації
освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах
воєнного стану»
СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія про ухвалення рішення про умовну (відкладену)
акредитацію освітніх програм відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 № 295 «Про
особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі
вищої освіти, в умовах воєнного стану»
ВИРІШИЛИ: відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 № 295 «Про особливості
акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в
умовах воєнного стану» ухвалити рішення про умовну (відкладену) акредитацію
освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної
експертизи згідно із додатком 1 (пп. 1.1 -1.58).
Результати
голосування
Усього ухвалено рішень:
-

наведені

у

додатку

до

протоколу.

Умовна (відкладена) акредитація - 58

2. Пропозиції до Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 554-р. “Про
затвердження переліку іноземних акредитаційних агентств та агентств із
забезпечення якості вищої освіти, які видають сертифікати про акредитацію
освітніх програм, що визнаються в Україні”
СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія про необхідність внесення пропозиції до Міністерства
освіти і науки України, щодо внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 10 липня 2019 року № 554-р. «Про затвердження переліку іноземних
акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які видають
сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні» у зв’язку зі
змінами до Європейського реєстру забезпечення якості вищої освіти (EQAR).
ВИРІШИЛИ:
2.1. Схвалити пропозиції Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
до Міністерства освіти і науки України щодо внесення змін до розпорядження Кабінету
Міністрів України від 10 липня 2019 року № 554-р. «Про затвердження переліку
іноземних акредитаційних агентств та агентств із забезпечення якості вищої освіти, які
видають сертифікати про акредитацію освітніх програм, що визнаються в Україні».
2.2. Секретаріату Національного агентства невідкладно надіслати пропозиції до
Міністерства освіти і науки України.
(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає)
3. Про схвалення Рекомендацій для експертів із розгляду внутрішньої політики і
процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості.

СЛУХАЛИ: Артюхова Артема про рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої
політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх
якості
ВИРІШИЛИ: схвалити Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і
процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості
(додаток 2) та рекомендувати їх до застосування під час акредитації освітніх програм та
формування внутрішніх систем забезпечення якості освіти.
(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає)
4. Внесення змін до Положення про галузеві експертні ради Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти.
СЛУХАЛИ: Назарова Івана про потребу з врегулювання діяльності ГЕР, зумовленою
введенням в Україні воєнного стану та неможливістю вчасного проведення конкурсу до
ГЕР, на підставі ч. 2 ст. 21 Закону України «Про вищу освіту» Національне агентство
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до Положення про галузеві експертні ради Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти затвердженого рішенням Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти від 10.02.2022, протокол засідання №2(7):
4.1. Пункт 15 Положення доповнити третім абзацом такого змісту:
«У разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню конкурсу з обрання
членів ГЕР, зокрема за умови оголошення воєнного або надзвичайного стану в Україні,
строк повноважень галузевих експертних рад може бути продовжений рішенням
Національного агентства, але не довше ніж на 6 місяців після усунення (скасування,
відміни) таких обставин.»
(результати голосування: за – 20, проти – 1, утрималися – немає)
4.2. Пункт 22 Положення викласти у такій редакції:
«22. Повноваження голови, заступника голови, члена ГЕР можуть бути достроково
припинені, або тимчасово призупинені за рішенням Національного агентства.»
(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає)
5. Внесення змін до керівного складу Галузевої експертної ради галузі знань 23
Соціальна робота
СЛУХАЛИ: Назарова Івана про внесення змін до керівного складу галузевих
експертних рад. Згідно з п. 22 Положення про галузеві експертні ради Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти.
ВИРІШИЛИ:
5.1.Тимчасово призупинити повноваження голови та члена Галузевої експертної ради з
галузі
знань
23
Соціальна
робота
Аверіної
Катерини
Сергіївни.

5.2. Призначити тимчасово виконувачем обов’язки голови Галузевої експертної ради з
галузі знань 23 Соціальна робота Світлану Стельмах.
(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає)
6. Розгляд звернень від Центрального агентства з оцінювання і акредитації ZEvA
(Hanover) Фундації з акредитації міжнародного бізнес-адміністрування FIBAA
(Bonn)
СЛУХАЛИ: Бутенка Андрія щодо результатів розгляду звернень Центрального
агентства з оцінювання і акредитації ZEvA (Hanover) щодо дозволу на подання та
реєстрацію справи про акредитацію освітньої програми «Освітні, педагогічні науки»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Української інженерно-педагогічної
академії та звернення від Фундації з акредитації міжнародного бізнес-адміністрування
FIBAA (Bonn) щодо дозволу на подання та реєстрацію справ про акредитацію освітніх
програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти Приватного вищого навчального закладу-інституту
«Українсько-американський університет Конкордія». Зважаючи на неможливість
проведення запланованих акредитацій освітніх програм в умовах воєнного стану
іноземними акредитаційними агентствами та з метою запобігання порушення прав
здобувачів вищої освіти.
ВИРІШИЛИ: Дозволити подання Українською інженерно-педагогічною академією і
Приватним вищим навчальним закладом-інститутом «Українсько-американський
університет Конкордія» та подальшу реєстрацію секретаріатом Національного агентства
справ про акредитацію освітніх програм:
-

«Освітні, педагогічні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Української інженерно-педагогічної академії;
«Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти Приватного вищого навчального закладуінституту «Українсько-американський університет Конкордія».

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – 1)
7. Встановлення відповідності умовних
реорганізованих закладів вищої освіти

акредитацій

освітніх

СЛУХАЛИ: Хименка Олександра, про встановлення відповідності
акредитацій освітніх програм реорганізованих закладів вищої освіти.

програм
умовних

До Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надійшли
звернення закладів вищої освіти (лист Вінницького торговельно-економічного інституту
Державного торговельно-економічного університету від 19.05.2022 вих. № 01-59/292 та
лист Львівського національного університету імені Івана Франка від 27.05.22 вих. №
1220-р), щодо яких було застосовано процедуру реорганізації. Під час проведення
реорганізації було змінено ID освітніх програм у зв’язку зі зміною назв або злиттям
закладів. Окремі освітні програми, що проходили процедуру акредитації в
Національному агентстві та отримали умовні (відкладені) акредитації змінили ID у

ЄДЕБО, при цьому залишаючись повністю
реорганізованих закладів вищої освіти.

тотожними

освітнім

програмам

Зважаючи на наведене виникла потреба про ухвалення окремого рішення про
встановлення відповідності ID освітніх програм.
ВИРІШИЛИ:
7.1. Встановити відповідності умовних
реорганізованих закладів вищої освіти:
№
Назва ЗВО
з
/
п
1 Вінницький торговельноекономічний інститут Державного
торговельно-економічного
університету
2 Вінницький торговельноекономічний інститут Державного
торговельно-економічного
університету
3 Вінницький торговельноекономічний інститут Державного
торговельно-економічного
університету
4 Вінницький торговельноекономічний інститут Державного
торговельно-економічного
університету
5 Львівський національний
університет імені Івана Франка
6 Львівський національний
університет імені Івана Франка
7 Територіально відокремлений
структурний підрозділ «Черкаське
навчально-наукове відділення
Львівського національного
університету імені Івана Франка»

акредитацій

Назва ОП

таких

освітніх

програм

Старий ID

Новий ID

освітньої
програми
35405

освітньої
програми
55223

Фінанси, банківська
справа та страхування

35407

55221

Менеджмент

35408

55220

Соціальне забезпечення

31232

55227

Кібербезпека у фінансових
технологіях
Соціальне забезпечення

32364

55586

48138

55587

Інженерія програмного
забезпечення

18704

55593

Інформаційні технології у
бізнесі

7.2. Внести відповідну інформацію до ЄДЕБО.
(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає)
8. Розгляд звернень закладів вищої освіти щодо зміни сертифікатів про
акредитацію освітніх програм
СЛУХАЛИ: Хименка Олександра про розгляд звернень закладів вищої освіти ( лист
Національного університету «Чернігівська політехніка» від 18.05.2022. вих.№421/вс та
Академії державної пенітенціарної служби від 01.06.2022 вих. №1/1023) щодо зміни
сертифікатів про акредитацію освітніх програм у зв’язку із неправильним зазначенням
строку дії чинних сертифікатів:

ВИРІШИЛИ:
8.1. Визнати освітні програми такими, що пройшли чергову акредитацію Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти:
№
з/п
1

2

Назва ЗВО

Національний
університет
«Чернігівська
політехніка»
Академія Державної

Назва ОП

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка
Право

ID в
ЄДЕБО

Дата видачі
сертифіката
МОН

Дата
рішення
НА

6798

13.12.2017

28.01.2022

13783

14.12.2021

Дата та
номер
сертифіката НА
01.02.2022
№ 2909

17.12.2021
№ 2435

пенітенціарної
служби

8.2. Визначити строк дії акредитації таких освітніх програм тривалістю 10 років.
8.3. Секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вчинити
дії щодо видачі нових сертифікатів про акредитацію згаданим освітнім програмам та
занести відповідні дані про сертифікати до ЄДЕБО за появи технічної можливості.
8.4. Визнати недійсними сертифікати про акредитацію освітніх програм, як такі що
містять технічну помилку після видачі нових сертифікатів згаданим освітнім програмам.
(результати голосування: за – 21, проти – немає, утрималися – немає)

Голова

Андрій БУТЕНКО

Протокол складено керівником
відділу діловодства та технічного
забезпечення діяльності
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