Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 11 (16)
від 19 липня 2022 р.
Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1
Голова - Бутенко А.П.
Присутні 20 членів Національного агентства з 23:
Авшенюк
Н.М.(дистанційно),
Алькема
В.Г.,
Андрєєв
М.А.(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., 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.,
Царенко П.М.(дистанційно), Цвіліховський М.І., Янсе Л.А.(дистанційно)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про надання умовних (відкладених) акредитацій освітнім програмам
відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості
акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі
вищої освіти, в умовах воєнного стану» (Бутенко А.П.).
2. Про розгляд акредитаційних справ (Бутенко А.П.).
3. Про затвердження Тимчасового положення про акредитацію освітніх
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в
умовах воєнного стану (Бутенко А.П.).
4. Про зміни до Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного
плагіату, фабрикацій, фальсифікацій (Назаров І.В.)
5. Про затвердження рішень Апеляційного комітету (Назаров І.В.).
6. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти (Назаров І.В.).
7. Про зміни у персональному складі галузевої експертної ради (Назаров І.В.).
8. Про затвердження Порядку розгляду повідомлень щодо порушення
процедури захисту дисертації Апеляційним комітетом Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.)
9. Розгляд звернень закладів вищої освіти щодо зміни сертифікатів про
акредитацію освітніх програм (Бутенко А.П.).
10. 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 - 20, проти - немає, утрималися - немає)

1. 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 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:
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.
Доручити голові Національного агентства звернутися до Інституту геохімії,
мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України з листом щодо
неприпустимості несвоєчасного оформлення акредитаційної справи за освітньонауковою програмою 48364 Геохімія, мінералогія і петрологія.
Результати голосування наведені у додатку 1 до протоколу.
Усього ухвалено рішень:
-

умовна (відкладена) акредитація – 4.

2. Про розгляд акредитаційних справ
СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про розгляд акредитаційних справ.
ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію, умовну (відкладену) акредитацію –
згідно із додатком 2 (пп. 1.1 – 1.128).
Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої
Національним агентством, наведені у додатку 2 до протоколу.
Усього ухвалено рішень: 4
- акредитація - 2;
- умовна (відкладена) акредитація – 2.
3. Про затвердження Тимчасового положення про акредитацію освітніх програм,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану
СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про затвердження Тимчасового положення про акредитацію
освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах
воєнного стану

ВИРІШИЛИ: затвердити Тимчасове положення про акредитацію освітніх програм, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного стану, із
внесенням техніко-юридичних правок (додаток 3).
(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає)
4.Про зміни до Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів академічного
плагіату, фабрикацій, фальсифікацій
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про необхідність внесення змін до Порядку розгляду
скарг/повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації,
затвердженого рішенням Національного агентства 21.06.2022.
ВИРІШИЛИ: внести зміни до Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів
академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, затвердженого рішенням
Національного агентства 21.06.2022, абзацу першого пункту 8 в наступній редакції: «За
дорученням заступника голови Національного агентства, до повноважень якого входить
відповідний напрям, секретаріат Національного агентства здійснює перевірку поданої
скарги/повідомлення на відповідність вимогам пункту 6 Порядку у строк до трьох (сімох
– для скарг/повідомлень з інформацією щодо академічного плагіату, фабрикації,
фальсифікації у наукових роботах, за результатами захисту яких видано диплом доктора
(кандидата) наук) робочих днів з дати її надходження» (додаток 4).
(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає)
5. Про затвердження рішень Апеляційного комітету
5.1.
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про результати розгляду Апеляційним комітетом апеляційної
скарги ректора Національного авіаційного університету Луцького М.Г. від 30.05.2022
(вхідний № 600 від 02.06.2022) на рішення Національного агентства від 17.05.2022 року,
протокол № 8(13) щодо умовної (відкладеної) акредитації освітньої програми «Хімічні
технології та інженерія» (ідентифікатор у ЄДЕБО 49917), рівень вищої освіти – Доктор
філософії, в межах акредитаційної справи № 2040(ПГ2)/АС-21.
ВИРІШИЛИ: за результатами розгляду рішення Апеляційного комітету від 14.07.2022
р. № 22 залишити подану апеляційну скарги без задоволення, а оскаржуване рішення
Національного агентства (протокол №8(13) від 17.05.2022) про надання умовної
акредитації умовної (відкладеної) акредитації освітньої програми «Хімічні технології та
інженерія» (ідентифікатор у ЄДЕБО 49917, акредитаційна справа № 2040(ПГ2)/АС-21) –
без змін.
(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає)

5.2.
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про результати розгляду Апеляційним комітетом апеляційної
скарги ректора Національного авіаційного університету Луцького М.Г. від 30.05.2022
(вхідний № 601 від 02.06.2022) на рішення Національного агентства від 17.05.2022 року,
протокол № 8(13) щодо умовної (відкладеної) акредитації освітньої програми
«Професійна освіта» (ідентифікатор у ЄДЕБО 49883), рівень вищої освіти – доктор
філософії, в межах акредитаційної справи № 1883/АС-21.
ВИРІШИЛИ: за результатами розгляду рішення Апеляційного комітету від 14.07.2022
р. № 23 та з урахуванням наданих пропозицій залишити подану апеляційну скаргу без
задоволення, а оскаржуване рішення Національного агентства (протокол №8(13) від
17.05.2022) про надання умовної (відкладеної) акредитації освітньої програмі
«Професійна освіта» (ідентифікатор у ЄДЕБО 49883) в межах акредитаційної справи №
1883/АС-21 – без змін.
(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає)
6. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про розгляд проєктів стандартів вищої освіти.
ВИРІШИЛИ:
6.1. Погодити з урахуванням пропозицій галузевих експертних рад проєкти стандартів
вищої освіти зі спеціальності:
- 024 Хореографія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
- 229 Громадське здоров’я третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.
6.2. 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.
6.3. Голові Національного агентства звернутися до МОН щодо організації належної
співпраці НМК (підкомісія зі спеціальності 013 Початкова освіта) із галузевою
експертною радою 01 Освіта.
(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає)
7.Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про внесення змін до персонального складу галузевих
експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відповідно
до п. 22 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти.

ВИРІШИЛИ: відповідно до п. 22 Положення про галузеві експертні ради
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вивести зі складу:
7.1. галузевої експертної ради з галузі знань 01 «Педагогіка» – Джурило Аліну
Петрівну;
7.2. галузевої експертної ради з галузі знань 27 «Транспорт» – Богом’я Володимира
Івановича.
(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає)
8. Про затвердження Порядку розгляду повідомлень щодо порушення процедури
захисту дисертації Апеляційним комітетом Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про необхідність, на виконання вимог п. 43 Порядку
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої
вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора
філософії, затв. Постановою КМУ від 12.01.2022 р. № 44, затвердити Порядок розгляду
повідомлень щодо порушення процедури захисту дисертації Апеляційним комітетом
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; зміст та процедури
запропонованого проекту документу.
ВИРІШИЛИ: затвердити Порядок розгляду повідомлень щодо порушення процедури
захисту дисертації Апеляційним комітетом Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти (додаток 5).
(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає)
9. Розгляд звернень закладів вищої освіти щодо зміни сертифікатів про
акредитацію освітніх програм
СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про розгляд звернень закладів вищої освіти (а саме: лист
Національного університету «Острозька академія» від 23 червня 2022 р. вих. № 084,
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка від 22 червня
2022 р. вих. № 976 та Маріупольського державного університету від 08 липня 2022 р.
вих. № 01-34/308) щодо зміни сертифікатів про акредитацію освітніх програм у зв’язку із
неправильним зазначенням строку дії чинних сертифікатів:
ВИРІШИЛИ:
9.1. Визнати освітні програми згідно з Додатком такими, що пройшли чергову
акредитацію Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти:
№
з/п

Назва ЗВО

Назва ОП

ID в
ЄДЕБО

Дата видачі
Дата
Дата та
сертифіката рішення НА
номер
МОН
сертифіката
НА

1

2

3

Національний
Облік і
університет
оподаткування
«Острозька
академія»
Сумський державний Середня освіта
педагогічний
(інформатика)
університет імені
А.С. Макаренка
Маріупольський
Право
державний
університет

22487

26.12.2017

15.12.2022

17.12.2021
№ 2501

22504

26.12.2017

15.12.2021

17.12.2021
№ 2626

848

26.12.2017

28.01.2022

01.02.2022
№ 2916

9.2. Визначити строк дії акредитації таких освітніх програм тривалістю 10 років;
9.3. 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;
9.4. 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 – 19, проти – немає, утрималися – 1)
10.Різне
10.1. СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. щодо інформації про виконання кошторису та
внутрішню реорганізацію відділів секретаріату.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома
Питання не потребує голосування.
Бутенко А. П. запропонував відзначити Подякою Національного агентства членів ГЕР,
у яких завершився строк повноважень. Члени Національного агентства підтримали
пропозицію.
Стукало Н. В. проінформувала про результати робочої зустрічі щодо вступу до ENQA
та подальші шляхи й перспективи інтеграції до Європейської системи забезпечення
якості вищої освіти.

Голова

Андрій БУТЕНКО

Протокол складено провідним фахівцем
відділу підготовки засідань
та роботи комітетів

Ірина ГРУЗИНСЬКА

