
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 24 (29) 

від 27 грудня 2022 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 

Голова -  Бутенко А.П.

Присутні 20 членів Національного агентства з 22:

Авшенюк Н.М., Алькема В.Г. (дистанційно), Андреев М.А. (дистанційно), Артюхов А.Є. 
(дистанційно), Бутенко А.П., Длугопольський О.В. (дистанційно), Єременко О.В., 
Золотарьова І.О., Медведев В.К., Назаров І.В., Олексів І.Б. (дистанційно), Пріхна Т.О. 
(дистанційно), Смирна Л.В. (дистанційно), Стецюк О.В. (дистанційно), Стукало Н.В. 
(дистанційно), Татарчук Т.Ф. (дистанційно), Фесенко Л.С. (дистанційно), Царенко ІІ.М. 
(дистанційно), Цвіліховський М.І., Янсе Л.А. (дистанційно).

Присутні на засіданні: Хименко О.А., керівник секретаріату, Осіюк О.О., заступниця 
керівника секретаріату, Денискіна Г.О., керівниця відділу акредитації освітніх програм, 
Пізнюк Л.В., керівниця відділу супроводу галузевих експертних рад, Єременко О.О., 
провідний фахівець відділу зв'язків з громадськістю та міжнародного співробітництва, 
Алієв М.М., керівник відділу підготовки засідань та супроводу роботи комітетів, 
Грузинська І.М., провідний фахівець відділу підготовки засідань та супроводу роботи 
комітетів.

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 здобувані вищої освіти, в умовах воєнного стану» 
(Бутенко А.П.).
2. Про розгляд акредитаційних справ (Бутенко А.П.).
3. Про зміни у персональному складі галузевої експертної ради Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.).
4. Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.).
5. Про внесення до ЄДЕБО інформації щодо сертифікату про акредитацію освітньої 
програми «Економіка» Державного торговельно-економічного університету 
(Стукало Н.В.).
6. Про розгляд звернень закладів вищої освіти щодо зміни сертифікатів про акредитацію 
освітніх програм (Хименко О.А.)

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про погодження порядку денного засідання Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ВИРІШИЛИ: погодити порядок денний засідання Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти.

(результати голосування: за -- 20, проти -  немає, утрималися -  немає)
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1. Про надання умовних (відкладених) акредитацій освітнім програм відповідно до 
Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх 
програм, за якими здійснюють підготовку здобувані вищої освіти, в умовах воєнного 
стану»

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про надання умовних (відкладених) акредитацій.

ВИРІШИЛИ: У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2022 № 
295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку 
здобувані вищої освіти, в умовах воєнного стану», ухвалити рішення про надання умовної 
акредитації освітнім програмам (згідно додатку 1) без проведення, або з частковим 
проведенням акредитаційної експертизи.
Результати голосування наведені у додатку до протоколу.

Усього ухвалено рішень:

- умовна (відкладена) акредитація -  16

2. 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, -  згідно 
із додатком 2 (пп. 1.1 -  1.159).

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої Національним 
агентством, наведені у додатку до протоколу.

Усього ухвалено рішень: 159
- акредитувати -  141 ;
- акредитувати із визначенням «зразкова» -  2;
- умовна (відкладена) акредитація -  8;
- повернути в ГЕР на доопрацювання -  8.

Інформацію про результати голосування наведено в додатку 2 до протоколу.

3. Про зміни у персональному складі галузевої експертної ради Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти

СЛУХАЛИ: Назарова І. В. про зміни у персональному складі галузевої експертної ради 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ВИРІШИЛИ:
1. Вивести зі складу галузевої експертної ради з галузі знань 23 Соціальна робота 
Стельмах Світлану Степанівну та відзначити Подякою Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти.
2. Затвердити головою галузевої експертної ради з галузі знань 23 Соціальна робота 
Корнят Віру Степанівну.

(результати голосування: за -  20, проти -  немає, утрималися -  немає)
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4. Оголошення конкурсу до галузевих експертних рад Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про оголошення конкурсу до галузевих експертних рад 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ВИРІШ ИЛИ: оголосити конкурс із 10 січня 2023 до ЗО січня 2023 до галузевих експертних 
рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на вакансії:
02 Культура і мистецтво -  1 НПП / НП зі спеціальності 026 Сценічне мистецтво;
04 Богослов'я -  1 міжнародний експерт;
05 Соціальні та поведінкові науки -  1 представник роботодавців;
06 Журналістика -  1 представник здобувачів вищої освіти; 1 представник роботодавців;
08 Право -  1 міжнародний експерт;
09 Біологія -  1 міжнародний експерт; 1 представник здобувачів вищої освіти;
11 Математика та статистика -  1 представник здобувачів вищої освіти;
13 Механічна інженерія -  1 НПП / НП зі спеціальності 131 Прикладна механіка;
14 Електрична інженерія -  1 міжнародний експерт;
15 Автоматизація та приладобудування -  1 представник здобувачів вищої освіти;
18 Виробництво та технології -1 представник роботодавців;
20 Аграрні науки та продовольство -  1 міжнародний експерт; 1 НПП / НП зі спеціальності 
203 Садівництво та виноградарство;
23 Соціальна робота -  1 міжнародний експерт; 1 НПП/НП зі спеціальності 231 Соціальна 
робота;
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону -  1 міжнародний 
експерт; 1 НПП / НП зі спеціальності 253 Військове управління (за видами збройних сил); 
27 Транспорт -  1 представник здобувачів вищої освіти.

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

5. Про внесення до ЄДЕБО інформації щодо сертифікату про акредитацію освітньої 
програми «Економіка» Державного торговельно-економічного університету

СЛУХАЛИ: Стукало Н.В. про звернення Державного торговельно-економічного 
університету, з проханням поширити визнання зовнішнього оцінювання освітньої програми 
«Економіка» третього освітньо-наукового рівня, акредитованої Вищою радою з оцінювання 
наукових досліджень та вищої освіти (Heeres, Франція) у зв'язку з реорганізацією закладу 
вищої освіти та на підставі рішення Heeres про акредитацію від 03 листопада 2022 року.

ВИРІШ ИЛИ: поширити визнання зовнішнього оцінювання освітньої програми
«Економіка» третього освітньо-наукового рівня, акредитованої Вищою радою з оцінювання 
наукових досліджень та вищої освіти (Heeres, Франція) та внести дані до СДЕБО: 
Державний торговельно-економічний університет, освітня програма «Економіка» (ID 
№55084), третього освітньо-наукового рівня, виданий 3 листопада 2022 та дійсний до 30 
червня 2024, серія та номер відсутні.

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

6. Про 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 від 
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу від 08 грудня 2022 
р. вих. № 45-35-24, лист від Харківського національного педагогічного університету імені
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Г.С. Сковороди від 14 грудня 2022 р. вих. № 01/10-662, лист від Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний університет» від 21 грудня 2022 р. вих. 
№ 4540/01-14 та лист від Волинського національного університету імені Лесі Українки від 
21 грудня 2022 р. вих. № 03-24/01/3262) щодо зміни сертифікатів про акредитацію освітніх 
програм у зв ’язку із неправильним зазначенням строку дії чинних сертифікатів:

ВИРІШИЛИ:
- визнати освітні програми згідно Додатку такими, що пройшли чергову акредитацію 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти;
- визначити строк дії акредитації таких освітніх програм тривалістю 10 років;
- секретаріату Національного агентства і забезпечення якості вищої освіти вчинити дії щодо 
видачі нових сертифікатів про акредитацію згаданих освітніх програм та занести відповідні 
дані про сертифікати до ЄДЕБО за появи технічної можливості;
- визнати недійсними сертифікати про акредитацію освітніх програм №№ 3627, 3808, 3763, 
3755 та 3693 такими, що містять технічну помилку після видачі нових сертифікатів згаданих 
освітніх програм.

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

Г олова Андрій БУТЕНКО

Протокол склала провідний 
фахівець відділу підготовки засідань 
та супроводу роботи комітетів Ірина ГРУЗИНСЬКА
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