
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 13 (18) 

від 30 серпня 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.(дистанційно), Андрєєв М.А.,                    

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.(дистанційно), Янсе Л.А.(дистанційно) 

Присутні на засіданні: Осіюк О.О., заступниця керівника секретаріату, Денискіна Г.О., 

керівниця відділу акредитації освітніх програм, Пізнюк Л.В., керівниця відділу 

супроводу галузевих експертних рад, Журавленко В.С., головний бухгалтер, 

Панасюк З.О., керівниця відділу експертів. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про затвердження Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм 

та відомостей про самооцінювання від ЗВО та наукових установ у 2022/23 

навчальному році (Денискіна Г.О.).  

2. Про зміни у персональних складах ГЕР (Назаров І.В.).  

3. Про зняття з розгляду акредитаційних справ (Денискіна Г.О.).  

4. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти (Назаров І.В.).  

5. Про внесення запису про акредитацію освітньо-наукової програми «Фізична 

хімія» Інституту сорбції та проблем ендоекології в ЄДЕБО та видачу сертифікату 

про її акредитацію (Бутенко А.П.).  

6. Про затвердження пропозицій щодо законодавчого забезпечення якості вищої 

освіти (Бутенко А.П.).  

7. Про подовження повноважень галузевих експертних рад  (Назаров І.В.).  

8.Про затвердження Порядку функціонування інформаційної системи 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «NAQA.Svr» 

(Осіюк О.О.).  

9. Про зміни у постійному складі конкурсної комісії з відбору членів галузевих 

експертних рад Національного агентства (Назаров І.В.).  

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 затвердження Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та 

відомостей про самооцінювання від ЗВО та наукових установ у 2022/23 

навчальному році. 

  

СЛУХАЛИ: Денискіну Г.О. про затвердження Графіка прийняття заяв про акредитацію 

освітніх програм та відомостей про самооцінювання від закладів вищої освіти у 2022/23 

навчальному році.  

 

ВИРІШИЛИ: затвердити Графік прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та 

відомостей про самооцінювання від  закладів вищої освіти у 2022/23 навчальному році 

(додаток 1).  

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

 

2. Про зміни у персональних складах ГЕР 

  

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про зміни у персональних складах галузевих експертних рад.  

   

ВИРІШИЛИ:  

2.1. Вивести зі складу галузевої експертної ради з галузі знань:  

 - 01 Освіта – Лободу Дмитра Олександровича (відповідно до другого абзацу п. 15 

Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти);  

- 04 Богослов’я – Почигайла Олега Васильовича (відповідно до другого абзацу п. 15 

Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти);  

 - 05 Соціальні та поведінкові науки – Орловську Юлію Валеріївну (відповідно до п. 22 

Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти);  

 - 11 Математика та статистика – Цирканюк Діану Андріївну (відповідно до другого 

абзацу п. 15 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти);  

 - 10 Природничі науки – Коваленка Ігоря Миколайовича (відповідно до п. 22 

Положення про галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти).  

 2.2. Призначити заступником голови галузевої експертної ради з галузі знань 10 

Природничі науки Дмитріва Григорія Степановича  

2.3. СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про відзначення Подякою Національного агентства 

членів ГЕР, у яких завершився строк повноважень.  

 

ВИРІШИЛИ: відзначити Подякою Національного агентства членів ГЕР, у яких 

завершився строк повноважень (Лободу Д.О., Почигайла О.В., Цирканюк Д.А., 

Орловську Ю.В., Коваленко І.М.). 

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

 

3. Про зняття з розгляду акредитаційних справ 

  
СЛУХАЛИ: Денискіну Г.О. про зняття з розгляду  акредитаційних справ.  

  

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із тим, що частині освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, поданих закладами вищої освіти відповідно до 

графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм, затвердженого рішенням 



Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 27 серпня 2021 р., 

відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 р. № 295 

«Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку 

здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану» продовжено строк дії сертифікатів про 

акредитацію та керуючись пунктом 8 Тимчасового порядку акредитації освітніх 

програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в умовах воєнного 

стану,  від 14 квітня 2022 р.   

 Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти вирішило:  

Зняти з розгляду Національного агентства акредитаційні справи згідно Переліку 

(додаток 2).  
  

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 
 

4. Про погодження проєктів стандартів вищої освіти 

 

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про погодження проєктів стандартів вищої освіти.  

  

ВИРІШИЛИ:  

4.1. Погодити проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності:  

- 031 Релігієзнавство третього (освітньо-наукового) рівня вищої  освіти.   

4.2. Погодити, враховуючи рекомендації, пропозиції та доповнення галузевої експертної 

ради, такі проєкти стандартів вищої освіти зі спеціальностей:   

- 025 Музичне мистецтво третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;  

- 103 Науки про Землю третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;   

- 145 Гідроенергетика третього  (освітньо-наукового) рівня вищої освіти;  

- 221 Стоматологія третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.   

4.3. Повернути на доопрацювання, враховуючи рекомендації, пропозиції та доповнення 

членів галузевої експертної ради, проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності    

226 Фармація, промислова фармація другого (магістерського) рівня вищої освіти.  

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

 

5. Про внесення запису про акредитацію освітньо-наукової програми «Фізична 

хімія» Інституту сорбції та проблем ендоекології в ЄДЕБО та видачу сертифікату 

про її акредитацію 

 

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про розгляд звернення Інституту сорбції та проблем 

ендоекології від 21 липня 2022 р. вих. № 290-03/123, яке надійшло на адресу 

Національного агентства (вх. № 758 від 22.07.2022) у зв’язку з помилковим видаленням 

науковою установою запису в ЄДЕБО запису освітньо-наукової програми (ID в ЄДЕБО  

27573). Рішення про акредитацію освітньо-наукової програми «Фізична хімія» (ID  в 

ЄДЕБО  27573) було ухвалено на засіданні Національного агентства 01.03.2022 

(Протокол № 3 (8)). З урахуванням наведеного, існує потреба вжиття заходів щодо 

видачі сертифікату про акредитацію освітньо-наукової програми «Фізична хімія» за ID в 

ЄДЕБО – 52383 та внесення відповідних відомостей до ЄДЕБО.  

  

ВИРІШИЛИ:   

5.1. Визнати освітньо-наукову програму «Фізична хімія» Інституту сорбції та проблем 

ендоекології (ID в ЄДЕБО 52383) такою, що пройшла акредитацію Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідно до рішення від 01.03.2022 

(Протокол № 3 (8);  

5.2. У зв'язку з помилковим видаленням запису про освітньо-наукову програму (ID  в 

ЄДЕБО  27573) секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої 



освіти вчинити дії щодо внесення до ЄДЕБО запису про акредитацію освітньо-наукової 

програми «Фізична хімія» (рівень вищої освіти – доктор філософії; галузь знань – 10 

Природничі науки; спеціальність – 102 Хімія) Інституту сорбції та проблем ендоекології 

та видачі сертифікату про її акредитацію за новим ID в ЄДЕБО – 52383.  

5.3. Доручити голові Національного агентства звернутися до Інституту сорбції та 

проблем ендоекології з листом, у якому вказати на неприпустимість недбалості при 

внесенні запису про освітньо-наукову програму до системи ЄДЕБО. 

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

 

6. Про затвердження пропозицій щодо законодавчого забезпечення якості вищої 

освіти 
 

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П., який доповів про зміст пропозицій щодо законодавчого 

забезпечення якості вищої освіти у відповідності до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про 

вищу освіту» та Національного плану дій зовнішнього забезпечення якості вищої освіти 

України на період 2022-2023 рр. Пропозиції запропоновано подати у формі 

законопроєктів, розроблених Національним агентством із забезпечення якості вищої 

освіти, а саме: проєкт Закону України «Про академічну доброчесність» (додаток 3) та 

проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення якості вищої освіти» (додаток 4).    

  

ВИРІШИЛИ: Погодити пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої 

освіти та направити їх Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові 

Міністрів України та закладам вищої освіти для їх обговорення та належного 

реагування.  

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

 

7. Про подовження повноважень галузевих експертних рад 

 

СЛУХАЛИ: Назарова І.В., який доповів про необхідність продовження повноважень 

галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

в зв`язку з неможливістю проведення  конкурсу з відбору членів всіх ГЕР в умовах 

оголошення воєнного стану в Україні.    

 

ВИРІШИЛИ: подовжити строк повноважень галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти згідно абзацу третього п.15 Положення 

про галузеві експертні ради на 6 місяців з дня прийняття рішення. 

 

(результати голосування: за – 19, проти – немає, утрималися – 1) 

 

8. Про затвердження Порядку функціонування інформаційної системи 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «NAQA.Svr» 

 

СЛУХАЛИ: Осіюк О.О., яка доповіла про зміст проєкту Порядку функціонування 

інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

«NAQA.Svr», що був розроблений відділом супроводу разових рад та аналітики. 

Розглянувши запропонований секретаріатом Національного агентства проєкт та 

керуючись 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.  



  

ВИРІШИЛИ: затвердити Порядок функціонування інформаційної системи 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «NAQA.Svr» (додаток 5).  

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

 

9. Про зміни у постійному складі конкурсної комісії з відбору членів галузевих 

експертних рад Національного агентства 

 

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про зміни до постійного складу конкурсної комісії з відбору 

членів галузевих експертних рад. 

  

ВИРІШИЛИ: затвердити зміни до постійного складу конкурсної комісії з відбору 

членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти, ввівши Назарова І.В., Стукало Н.В., Янсе Л.А.  

 

(результати голосування: за – 20, проти – немає, утрималися – немає) 

 

10. Різне 

 

10.1. СЛУХАЛИ:  

Стукало Н.В. з таких питань: 

про акредитацію без виїзної експертизи Акредитаційним агентством у галузях 

охорони здоров’я та суспільних наук (Німеччина) освітніх програм Приватного закладу 

вищої освіти «Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я», Приватного 

закладу вищої освіти «Харківський інститут медицини та біомедичних наук», 

Приватного вищого навчального закладу «Київський медичний університет» та 

звернення до іноземного агентства для уточнення відповідності цієї процедури 

стандартам ESG-2015; 

про лист Міністерства закордонних справ України щодо участі у міжнародних 

заходах, учасниками яких є наукові установи і заклади вищої освіти Білорусі та держав, 

з якими Україною розірвано дипломатичні відносини. Стукало Н.В. запропонувала 

застосовувати індивідуальний підхід до участі у подібних заходах, враховувати 

важливість та корисність їх для українського освітнього та наукового співтовариства; 

про спільний захід НА з ENQA 8 вересня 2022 р., під час проведення якого члени 

НА зможуть взяти участь як співмодератори панельних дискусій. 

 

10.2 Стукало Н.В. запропонувала до обговорення Третій лист-звернення Національного 

агентства України із забезпечення якості вищої освіти до світової академічної спільноти.   

 

ВИРІШИЛИ: доопрацювати текст документа та затвердити до 02.09.2022. 

 

10.3 Стукало Н.В. ознайомила з проєктом вимог щодо відбору міжнародних експертів 

до складу Галузевих експертних рад та Експертних груп оцінювання освітніх програм 

Національного агентства.  

 

ВИРІШИЛИ:  уточнити вимоги до відбору міжнародних експертів. 
 

10.4. СЛУХАЛИ: Осіюк О.О. щодо інформації про фінансовий стан Національного 

агентства  на  серпень 2022 р. 
 

10.5. СЛУХАЛИ: Назарова І.В., який поінформував про наявність 26 вакансій у 

галузевих експертних радах. 

 



ВИРІШИЛИ: доручити робочій групі зясувати спроможність організації та проведення 

конкурсу з добору.  
 

 

 

Голова                                                                                          Андрій БУТЕНКО 

 

 

Протокол складено провідним  

фахівцем відділу підготовки засідань  

та супроводу роботи комітетів                                                          Ірина ГРУЗИНСЬКА 


