
Додаток 3 до протоколу № 20 (25) 

                                                                                                                                                            від 22.11.2022  

Перелік ОП, щодо яких подано повідомлення про додавання до Графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та відомостей про 

самооцінювання від ЗВО та наукових установ у 2022-23 навчальному році 

 

№ ID ОП Назва ЗВО Назва 

програми 

Дата 

завершення 

Причина додавання ID 

повідомлення 

Погоджено/Відмовлено 

1 49340 Заклад вищої 

освіти "Університет 

Короля Данила" 

Архітектура та 

містобудування 

28.04.2023 На підставі п.2 постанови КМУ 

№295 від 16 березня 2022 р. та 

продовження Листа №201 від 

22.08.2022 р. просимо 

додатково включити в Графік 

проведення акредитації 

освітньо-наукову програму 

"Архітектура та 

містобудування" спеціальності 

191 "Архітектура та 

містобудування" третього 

(освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти без проведення 

акредитаційної експертизи в 

повному обсязі у зв'язку з 

наявністю бажаючих на 

поновлення здобувачів, які 

виконали освітню складову 

цієї програми та завершують 

наукову. 

Повідомлення 

4630 

Погоджено 

2 49339 Заклад вищої 

освіти "Університет 

Короля Данила" 

Право 28.04.2023 На підставі п.2 постанови КМУ 

№295 від 16 березня 2022 р. та 

продовження Листа №201 від 

22.08.2022 р. просимо 

додатково включити в Графік 

проведення акредитації 

освітньо-наукову програму 

Повідомлення 

4631 

Погоджено 



"Право" спеціальності 081 

"Право" третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти 

без проведення акредитаційної 

експертизи в повному обсязі у 

зв'язку з наявністю бажаючих 

на поновлення здобувачів, які 

виконали освітню складову 

цієї програми та завершують 

наукову. 

3 50896 Інститут географії 

Національної 

академії наук 

України 

Науки про 

Землю 

31.10.2023 Інститут географії НАН 

України не мав можливості 

подати повідомлення (заявку) 

про намір акредитувати ОНП в 

2022/23 навчальному році до 

01 серпня 2022 року, так як 

наприкінці липня поточного 

року перебував в процесі 

переукладання договірних 

відносини з ДП "Інфоресурс", 

що забезпечує формування і 

функціонування Єдиної 

державної електронної бази з 

питань освіти (ЄДЕБО). На той 

час надання послуг з 

інформаційної підтримки 

нашої наукової установи на 

ЄДЕБО  було тимчасово 

заблоковано, що 

унеможливлювало подання 

відповідної заявки. 

Повідомлення 

4640 

Погоджено 

 

4 50477 Національний 

науковий центр 

"Інститут 

експериментальної 

Ветеринарна 

медицина 

14.09.2023 Документи на акредитацію 

освітньої програми не були 

подані вчасно у зв’язку зі 

збройною агресією рф. З цієї 

Повідомлення 

4653 

Погоджено 

 



і клінічної 

ветеринарної 

медицини" 

причини значно уповільнилась 

підготовка необхідної 

документації для акредитації  

освітньої програми  

«Ветеринарна медицина» на 

2022–2023 навчальний рік, 

оскільки м. Харків фактично 

знаходиться у зоні бойових дій 

та постійно піддається 

обстрілам,  співробітники 

Інституту  працюють 

дистанційно, порушено 

інформаційні та логістичні 

зв’язки з установами–

партнерами та стекхолдерами. 

5 46370 Національний 

технічний 

університет 

України 

«Київський 

політехнічний 

інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

Психологія 30.09.2023 Активізація підготовки 

дисертаційної роботи до 

захисту здобувачем вищої 

освіти. 

Повідомлення 

4681 

Погоджено 

 

6 49711 Луцький 

національний 

технічний 

університет 

Харчові 

технології та 

ресторанне 

господарство 

01.07.2023 У зв’язку з технічною 

помилкою 

Повідомлення 

4699 

Погоджено 

 


