Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 10 (15)
від 21 червня 2022 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Голова - Бутенко А.П.
Присутні 19 членів Національного агентства з 23:
Авшенюк Н.М., Алькема В.Г. (дистанційно), Артюхов А.Є.(дистанційно), Бутенко А.П.,
Длугопольський О.В.(дистанційно), Жученко О.А. (дистанційно), Єременко О.В.,
Золотарьова І.О. (дистанційно), Медведєв
В.К., Моркляник Б.В., Назаров І.В.,
Олексів І.Б. (дистанційно), Пріхна Т.О. (дистанційно), Смирна Л.В.(дистанційно),
Стецюк О.В. (дистанційно), Стукало Н.В., Татарчук Т.Ф. (дистанційно), Царенко П.М.
(дистанційно), Янсе Л.А. (дистанційно)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про розгляд акредитаційних справ (Андрій Бутенко).
2. Про надання умовних (відкладених) акредитацій освітнім програмам
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).
3. Про реорганізацію та продовження повноважень галузевих експертних рад
(Іван Назаров).
4. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад (Іван Назаров).
5. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти (Іван Назаров).
6. Про розгляд рішень Апеляційного комітету Національного агентства (Іван
Назаров).
7. Про затвердження Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів
академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій (Іван Назаров).
8. Про зміни у складі конкурсної комісії з відбору членів галузевих експертних
рад (Іван Назаров).
9. Про встановлення відповідності умовних акредитацій освітніх програм
реорганізованих закладів вищої освіти (Олександр Хименко).
10. Про розгляд звернень закладів вищої освіти щодо зміни сертифікатів про
акредитацію освітніх програм (Олександр Хименко).
11. Про рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
від з приводу історико-культурної складової освітнього процесу (Андрій
Бутенко).
12. Інформація від секретаріату (Олександр Хименко).
13. Різне.
СЛУХАЛИ: Бутенка А.П., 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 розгляд акредитаційних справ
СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про розгляд акредитаційних справ.
ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію із визначенням “зразкова”,
акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію, повернути в ГЕР на доопрацювання
висновків, повторна експертиза – згідно із додатком 1 (пп. 1.1 – 1.128).
Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої
Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.
Усього ухвалено рішень: 128
- акредитувати - 93;
- акредитувати із визначенням "зразкова" – 7;
- повернути в ГЕР на доопрацювання – 4;
- умовна (відкладена) акредитація – 23;
- призначення повторної експертизи – 1.
*За справами 2088/АС-21, 1872/АС-21, 1873/АС-21, 2252/АС-21 як виняток у зв'язку із
військовим станом та для захисту прав випусників, Національним агентством прийнято
рішення про надання умовної (відкладеної) акредитації.
Інформацію про результати голосування наведено в додатках до протоколу.
2. Про надання умовних (відкладених) акредитацій 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 А.П. про надання умовних акредитацій.
ВИРІШИЛИ:
Зважаючи на умови воєнного стану в Україні та у зв’язку із неможливістю
проведення в таких умовах повторної акредитації, включити до переліку закладів вищої
освіти справу 2258/АС-21.
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 № 295
«Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку
здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану», ухвалити рішення про надання
умовної акредитації освітнім програмам (згідно із додатком 2 (пп.2.1-2.13)) без
проведення, або з частковим проведенням акредитаційної експертизи.
Результати
голосування
Усього ухвалено рішень:

наведені

у

додатку

до

протоколу.

-

умовна (відкладена) акредитація – 13.

3. Про реорганізацію та продовження повноважень галузевих експертних рад
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про завершення повноважень галузевих експертних рад
Національного агентства та необхідність оцінки ефективності роботи з метою можливої
реорганізації та продовження їх повноважень на підставі п. 15 Положення про галузеві
експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
ВИРІШИЛИ:
Створити робочу групу з метою оцінки ефективності роботи галузевих експертних рад
Національного агентства та розробки пропозицій щодо можливої реорганізації галузевих
експертних рад та продовження їхніх повноважень на час воєнного стану.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
4.Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про зміни у персональному складі галузевої експертної ради.
ВИРІШИЛИ:
4.1. Відповідно до другого абзацу п. 15 Положення про галузеві експертні ради
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вивести зі складу галузевих
експертних рад з галузі знань:
4.1.1. 05 Соціальні та поведінкові науки – Вершиніну Дарину Миколаївну.
4.1.2. 08 Право – Івашкевич Ангеліну Анатоліївну.
4.1.3. 14 Електрична інженерія – Дудника Олексія Сергійовича.
4.2. Відповідно до п. 22 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства
із забезпечення якості вищої освіти вивести зі складу галузевих експертних рад з галузі
знань:
4.2.1. 12 Інформаційні технології – Левківського Вадима Валерійовича.
4.2.2. 28 Публічне управління та адміністрування – Мироненка Богдана
Валентиновича.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
5. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про розгляд проєктів стандартів вищої освіти.
ВИРІШИЛИ:
5.1. Погодити проєкти стандарту вищої освіти зі спеціальностей:

- 186 Видавництво та поліграфія третього (освітньо-наукового) рівня вищої
освіти;
- 273 Залізничний

транспорт

третього

(освітньо-наукового) рівня вищої

освіти;
- 253 Військове управління (за видами збройних сил) третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти;
5.2. Погодити, враховуючи рекомендації, пропозиції та доповнення членів галузевої
експертної ради, проєкти стандартів вищої освіти зі спеціальностей:
- 012 Дошкільна освіта третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
- 053 Психологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти;
- 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
- 081 Право другого (магістерського) рівня вищої освіти;
- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти;
- 224 Технології медичної діагностики та лікування другого (магістерського)
рівня вищої освіти;
- 227 Фізична терапія, ерготерапія другого (магістерського) рівня вищої освіти.
5.3. Повернути на доопрацювання, враховуючи рекомендації, пропозиції та доповнення
членів галузевої експертної ради, проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності:
- 013 Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
6. Про затвердження рішень Апеляційного комітету
6.1.
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про результати розгляду Апеляційним комітетом апеляційної
скарги ректора Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Романа
Петришина від 27.05.2022 за №08/25-855 на рішення Національного агентства (протокол
№8 від 17.05.2022) у справі про надання умовної акредитації ОПП «Математика та
інформатика» (ID 18044; акредитаційна справа 2095/АС-21).
ВИРІШИЛИ: за результатами розгляду рішення Апеляційного комітету від 16.06.2021
р. № 20 залишити подану скарги без задоволення, а оскаржуване рішення Національного
агентства (протокол №8 від 17.05.2022) про надання умовної акредитації ОПП
«Математика та інформатика» (ID 18044; акредитаційна справа 2095/АС-21) – без змін.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
6.2.
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про результати розгляду Апеляційним комітетом апеляції
д.т.н. Гасія Г.М. від 28.04.2022 (вхідний Г-31-22 від 02.05.2022) на рішення
Національного агентства від 14.04.2022 р., протокол №6(11) щодо умовної (відкладеної)

акредитації ОПП «Будівництво та цивільна інженерія» Сумського національного
аграрного університету (ID освітньої програми в ЄДЕБО 8003) в межах акредитаційної
експертизи 2065/АС-21.
ВИРІШИЛИ: за результатами розгляду рішення Апеляційного комітету від 16.06.2021
р. № 21 та з урахуванням наданих пропозицій залишити подану апеляцію без
задоволення, а оскаржуване рішення Національного агентства (протокол №6(11) від
14.04.2022) про надання умовної (відкладеної) акредитації ОПП «Будівництво та
цивільна інженерія» Сумського національного аграрного університету (ID освітньої
програми в ЄДЕБО 8003) в межах акредитаційної експертизи 2065/АС-21 – без змін.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
7. Про затвердження Порядку розгляду скарг/повідомлень
академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій

щодо

фактів

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про необхідність затвердити Порядок розгляду
скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій, зміст
та процедури на виконання вимог п. 49 Порядку присудження ступеня доктора філософії
та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти,
наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого
Постановою КМУ від 12.01.2022 № 44.
ВИРІШИЛИ: затвердити Порядок розгляду скарг/повідомлень
академічного плагіату, фабрикацій, фальсифікацій (додаток 3).

щодо

фактів

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
8. Про зміни у складі конкурсної комісії з відбору членів галузевих експертних рад
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про зміни у складі конкурсної комісії Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти.
ВИРІШИЛИ:
8.1. Вивести з персонального складу змінної частини конкурсної комісії до галузі 06
Журналістика – Квіта Сергія Мироновича.
8.2. Ввести до персонального складу змінної частини конкурсної комісії за галузями:
8.2.1. 01 Освіта/Педагогіка, 08 Право, 26 Цивільна безпека – Андрєєва Микиту
Андрійовича.
8.2.2. 12 інформаційні технології, 13 Механічна інженерія, 15 Автоматизація та
приладобудування – Жученка Олексія Анатолійовича.
8.2.3. 10 Природничі науки, 24 Сфера обслуговування – Стецюк Оксану Василівну.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)

9. Встановлення відповідності умовних
реорганізованих закладів вищої освіти

акредитацій

освітніх

програм

СЛУХАЛИ: Хименка О.А. про встановлення відповідності умовних акредитацій
освітніх програм реорганізованих закладів вищої освіти.
До Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти надійшло
звернення закладу вищої освіти (лист Державного торговельно-економічного
університету від 14 червня 2022 року № 1055/16) щодо якого було застосовано
процедуру реорганізації. Під час проведення реорганізації було змінено ID освітніх
програм у зв’язку зі зміною назви закладу. Окремі освітні програми, що проходили
процедуру акредитації в Національному агентстві та отримали умовні (відкладені)
акредитації змінили ID у ЄДЕБО, при цьому залишаючись повністю тотожними освітнім
програмам реорганізованих закладів вищої освіти.
Зважаючи на наведене, виникла потреба про ухвалення окремого рішення про
встановлення відповідності ID освітніх програм.
ВИРІШИЛИ:
9.1. Встановити відповідності умовних акредитацій освітніх програм Державного
торговельно-економічного університету:
№
з/п

Назва ЗВО

1

Державний
торговельно- Комп’ютерні науки
економічний університет
Державний
торговельно- Фінанси, банківська справа 40872
економічний університет
та страхування

2

Назва ОП

Старий ID
освітньої
програми
46968

Новий ID
освітньої
програми
55078
55076

9.2. Внести відповідну інформацію до ЄДЕБО.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
10. Розгляд звернень закладів вищої освіти щодо зміни сертифікатів про
акредитацію освітніх програм
СЛУХАЛИ: Хименка О.А. про розгляд звернень закладів вищої освіти (а саме: лист
Черкаського державного технологічного університету від 10 червня 2022 р. вих. №
517/04-07 та Західноукраїнського національного університету від 13 червня 2022 р. вих.
№ 126-36/879) щодо зміни сертифікатів про акредитацію освітніх програм у зв’язку із
неправильним зазначенням строку дії чинних сертифікатів:
ВИРІШИЛИ:
10.1. Визнати освітні програми такими, що пройшли чергову акредитацію Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти:

№
з/п

Назва ЗВО

1

Черкаський державний Підприємництво
технологічний
економіка
університет
підприємства
Черкаський державний Фінанси і кредит
технологічний
університет
Західноукраїнський
Менеджмент
національний
університет

2

3

Назва ОП

ID
в Дата
видачі Дата рішення Дата та номер
ЄДЕБО сертифіката
НА
сертифіката
МОН
НА
та 9579
13.12.2017
21.12.2022
23.12.2021
№ 2844
9377

13.12.2017

14.12.2021

17.12.2021
№ 2465

21867

13.12.2017

17.05.2022

20.05.2022
№ 3358

10.2. Визначити строк дії акредитації таких освітніх програм тривалістю 10 років.
10.3. Секретаріату Національного агентства і 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.
10.4. Визнати недійсними сертифікати про акредитацію освітніх програм, як такі що
містять технічну помилку згідно Додатку після видачі нових сертифікатів згаданим
освітнім програмам.

(результати голосування: за – 18, проти – немає, утрималися – немає, конфлікт
інтересів – 1 (Длугопольський О.))
11.
Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від з
приводу історико-культурної складової освітнього процесу
СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. щодо затвердження листа для ЗВО з приводу історикокультурної складової освітнього процесу.
ВИРІШИЛИ: затвердити в цілому текст листа (додаток до протоколу 4) для ЗВО з
приводу історико-культурної складової освітнього процесу.
(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – немає)
12. Інформація від секретаріату
СЛУХАЛИ: Хименка О.А. щодо інформації про виконання кошторису та внутрішню
реорганізацію відділів секретаріату.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома
Питання не потребує голосування.
13. Різне

Бутенко А. П. запропонував відзначити Подякою Національного агентства членів ГЕР,
у яких завершився строк повноважень. Члени Національного агентства підтримали
пропозицію.

Стукало Н. В. поінформувала про продовження співпраці з іноземними агентствами
щодо транскордонного забезпечення якості вищої освіти.
Стукало Н.В. презентувала нагороду, отриману 4 травня під час церемонії ENAI
Awards для осіб або установ за їхній надзвичайний внесок у сферу академічної
доброчесності. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти було
відзначено найбільш престижною нагородою The Tracey Bretag Memorial Award

Голова

Андрій БУТЕНКО

Протокол складено керівником
відділу діловодства та технічного
забезпечення діяльності

Тетяна АНТОНЮК

