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Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 23 (28) 

від 13 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., Андрєєв М.А. (дистанційно), Артюхов А.Є. (дистанційно), 

Бутенко А.П., Длугопольський О.В. (дистанційно), Єременко О.В., Золотарьова І.О. 

(дистанційно), Колеснікова О.В. (дистанційно), Медведєв В.К., Назаров І.В., Олексів І.Б. 

(дистанційно), Смирна Л.В. (дистанційно), Стецюк О.В. (дистанційно), Стукало Н.В., 

Татарчук Т.Ф., Фесенко Л.С. (дистанційно), Царенко П.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, Панасюк З.О., 

керівниця відділу супроводу експертів, Білецька С.І., провідний фахівець з антикорупційної 

діяльності, 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 здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану»                

(Бутенко А.П.). 
2. Про розгляд акредитаційних справ (Бутенко А.П.). 
3. Про затвердження Антикорупційної програми Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти на 2022-2024 рр. (Хименко О.А., Білецька С.І.). 
4. Про зміни персональних складів галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.). 
5. Про оновлення змінного складу конкурсної комісії з відбору членів галузевих експертних 

рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.). 
6. Про внесення змін до Реєстру експертів (Єременко О.В., Панасюк З.О.). 
7. Про зміни до додатку 2 Положення про галузеві експертні ради Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.). 
8. Про виправлення технічної помилки у тексті протоколу № 10 (15) від 21.06.2022 р. щодо 

встановлення відповідності умовних акредитацій освітніх програм реорганізованих 

закладів вищої освіти (Хименко О.А.). 
9. Різне. 
 

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 здобувачі 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 

здобувачі 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 – 40. 

 

2. Про розгляд акредитаційних справ 
 

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про розгляд акредитаційних справ.  

 

ВИРІШИЛИ: ухвалити рішення про акредитацію із визначенням «зразкова», акредитацію, 

повернути в ГЕР на доопрацювання висновків, повторна акредитаційна експертиза – згідно 

із додатком 2 (пп. 1.1 – 1.160). 

 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої Національним 

агентством, наведені у додатку до протоколу.  

 

Усього ухвалено рішень: 160 

- акредитувати – 132; 

- акредитувати із визначенням «зразкова» – 2; 

- умовна (відкладена) акредитація – 10; 

- повернути в ГЕР на доопрацювання – 16. 

 

Інформацію про результати голосування наведено в додатку 2 до протоколу. 

 

3. Про затвердження Антикорупційної програми Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти на 2022-2024 рр.  
 

СЛУХАЛИ: Хименка О.А. про необхідність затвердження Антикорупційної програми 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти на 2022-2024 рр. 
 

ВИРІШИЛИ: затвердити Антикорупційну програму Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти на 2022-2024 рр. (додаток 3). 
 

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

 

4. Про зміни у персональних складах галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

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

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
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ВИРІШИЛИ: 
1. Внести зміни до персональних складів галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, ввівши за результатами конкурсного відбору 

до галузевих експертних рад з галузей знань: 

02 Культура і мистецтво – Григоревську Олену Вікторівну (міжнародний експерт). 

27 Транспорт – Бондаренка В'ячеслава Володимировича (науково-педагогічний працівник, 

спеціальність 273 Залізничний транспорт).  
 

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

 

5. Про оновлення змінного складу конкурсної комісії з відбору членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

 
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про оновлення змінного складу конкурсної комісії з відбору 

членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти. 

 
ВИРІШИЛИ: затвердити зміни у змінному складі конкурсної комісії з відбору членів 

галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

вивівши Жученка О.А. 
 

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

 

6. Про внесення змін до Реєстру експертів 
 

СЛУХАЛИ: 
6.1. Єременко О.В. про виключення експертів Національного агентства з Реєстру експертів 

у зв’язку із закінченням терміну навчання, втратою статусу НПП, обранням до відповідної 

ГЕР, за власним бажанням та відповідно до пункту 12 розділу 4 Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

 
6.2. Єременко О.В. про оновлення складу Реєстру експертів Національного агентства згідно 

абзацу 2 пункту 3 «Порядку відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації освітніх програм», 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 року (протокол № 5) (зі змінами). 
 

ВИРІШИЛИ: 
6.1. Виключити з реєстру експертів згідно пункту 17 «Порядку відбору та ведення реєстру 

експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти для проведення 

акредитації освітніх програм», затвердженого рішенням від 21 травня 2019 року (протокол 

№ 5) (зі змінами) з числа НПП – 24, з числа здобувачів – 83 (додаток 4). 

 
6.2. Затвердити склад Реєстру експертів з числа НПП – 3290, з числа здобувачів – 856 

(додаток 5). 
 

7. Про зміни до додатку 2 Положення про галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 
СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про внесення змін до кількісного розподілу галузевої експертної 

ради (ГЕР) 13 Механічна інженерія. 
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ВИРІШИЛИ: 
1. Внести зміни до додатку 2 Положення про галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердивши загальну кількість членів ГЕР – 

14, збільшивши представництво науково-педагогічних / наукових працівників за 

спеціальністю 131 Прикладна механіка до 2 осіб. 

 

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

 

8. Про виправлення технічної помилки у тексті протоколу № 10 (15) від 21.06.2022 р. 

щодо встановлення відповідності умовних акредитацій освітніх програм 

реорганізованих закладів вищої освіти  

 
СЛУХАЛИ: Хименка О.А. виправлення технічної помилки у тексті протоколу № 10 (15) 

від 21.06.2022 р. щодо встановлення відповідності умовних акредитацій освітніх програм 

реорганізованих закладів вищої освіти. 
На засіданні Національного агентства 21.06.2022 року (протокол 10 (15)) розглядалось 

питання щодо встановлення відповідності умовних акредитацій освітніх програм 

реорганізованих закладів вищої освіти, а саме – двох освітніх програм Державного 

торговельно-економічного університету. 
У таблиці, поданій у протоколі, було допущено технічну помилку у назві однієї 

освітньої програми: 
Було: 

№ 

з/п  

Назва ЗВО  Назва ОП  Старий ID 

освітньої 

програми  

Новий ID 

освітньої 

програми  

2  Державний торговельно-

економічний університет  

Фінанси, банківська справа та 

страхування  

40872  55076  

 

Має бути: 

№ 

з/п  

Назва ЗВО  Назва ОП  Старий ID 

освітньої 

програми  

Новий ID 

освітньої 

програми  

2  Державний торговельно-

економічний університет  

Готельно-ресторанна справа  40872  55076  

  
ВИРІШИЛИ: 
Виправити технічну помилку у тексті протоколу засідання Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти № 10 (15) від 21.06.2022 р., замінивши текст рішення 

пункту 2 таблиці з питання 9 порядку денного «Фінанси, банківська справа та страхування» 

на «Готельно-ресторанна справа».  
 

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

 

 

 

Голова                                                                                            Андрій БУТЕНКО 

 

 

 

Протокол склала провідний  

фахівець відділу підготовки засідань  

та супроводу роботи комітетів                                                            Ірина ГРУЗИНСЬКА 

 
 


