
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1 (ЗО) 

від 24 січня 2023 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), Андрєєв М.А. (дистанційно), Артюхов А.Є. 
(дистанційно), Бутенко А.П., Длугопольський О.В. (дистанційно), Єременко О.В., 
Золотарьова І.О. (дистанційно), Медведєв В.К., Моркляник Б.В. (дистанційно), Назаров І.В. 
(дистанційно), Олексів І.Б. (дистанційно), ГІріхна Т.О. (дистанційно), Смирна Л.В. 
(дистанційно), Стецюк О.В. (дистанційно), Стукало Н.В. (дистанційно), Татарчук Т.Ф., 
Фесенко Л.С. (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, ГІанасюк З.О., 
керівниця відділу супроводу експертів. Шипілов Л.М., керівник відділ супроводу разових 
рад та аналітики, Журавленко В.С., керівниця відділу бухгалтерського обліку та 
фінансового забезпечення 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 здобувані вищої освіти, в умовах воєнного стану» 
(Бутенко А.П.).
2. Про розгляд акредитаційних справ (Бутенко А.П.).
3. Про зміни у персональних складах галузевих експертних рад Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти (Назаров І.В.).
4. Про внесення змін до Реєстру експертів (Єременко О.В., ГІанасюк З.О.).
5. Про створення робочої групи з удосконалення Порядку висування кандидатур і обрання 
членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти (Єременко О.В., Назаров І.В.).
6. Про зміни у Графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та відомостей про 
самооцінювання від ЗВО та наукових установ у 2022/23 навчальному році (Бутенко А.П., 
Денискіна Г.О.).
7. Розгляд звернень закладів вищої освіти щодо зміни сертифікатів про акредитацію 
освітніх програм (Хименко О.А.).
8. Про внесення змін до Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів плагіату, 
фабрикації, фальсифікації (Назаров І.В., Шипілов Л.М.).
9. Про внесення змін до Порядку розгляду повідомлень щодо порушення процедури захисту 
дисертації Апеляційним комітетом Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти (Назаров І.В., Шипілов Л.М.).
10. Про подання на схвалення Міністерства освіти і науки України змін до Порядку 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 
вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора
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філософії, затвердженого постановою КМУ № 44 від 12.01.2022
(Назаров І.В., Шипілов Л.М.)
11. Про звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно 
виявлених практик використання російськомовної літератури та російськомовного 
навчання (Бутенко А.П.).
12. Про Порядок підготовки обґрунтованої пропозиції галузевої експертної ради щодо 
прийняття Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти рішення про 
акредитацію освітньої програми з визначенням «зразкова» (Єременко О.В.).
13. 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)

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 -  6.

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, -  згідно із додатком 2 (пп. 1 .1 -1 .28).

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти, наведені у додатку до протоколу.

Усього ухвалено рішень: 28
- акредитувати -  18;
- акредитувати із визначенням «зразкова» -  1;
- умовна (відкладена) акредитація -  9.

Інформацію про результати голосування наведено в додатку 2 до протоколу.
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До справ №0995(ПГ2)/АС-22, №1031(ПГ2)/АС-22, №1213(ПГ2)/АС-22 Андрєєв М.А. 
висловив окрему думку (додаток).

3. 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.

ВИРІШ ИЛИ: 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:
07 Управління та адміністрування зі спеціальності 075 Маркетинг (категорія: науково- 
педагогічний працівник) -  Іваннікову Марину Миколаївну;
16 Хімічна та біоінженерія (категорія: представник роботодавців) -  Ошивалову Олену 
Олександрівну;
18 Виробництво та технології зі спеціальності 184 Гірництво (категорія: науково- 
педагогічний працівник) -  Тверду Оксану Ярославівну;
19 Архітектура та будівництво зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (категорія: 
науково-педагогічний працівник) -  Каблак Наталію Іванівну.

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

СЛУХАЛИ: Назарова І.В. про відзначення подяками Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти галузевих експертних рад.

ВИРІШ ИЛИ: відзначити подяками Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти галузеві експертні ради.

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

4. Про внесення змін до Реєстру експертів

СЛУХАЛИ: Єременко О.В., Панасюк 3.0. про включення кандидатів до Реєстру експертів 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

ВИРІШ ИЛИ: відповідно до пункту 13 «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), включити до Реєстру експертів з числа НПП -  33 кандидата, з числа здобувачів -  
10 кандидатів (додаток 3).

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

5. Про створення робочої групи з удосконалення Порядку висування кандидатур і 
обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти

СЛУХАЛИ: Єременко О.В., Назарова І.В. про створення робочої групи з удосконалення 
Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти.

З



ВИРІШИЛИ: створити робочу групу з удосконалення Порядку висування кандидатур і 
обрання членів галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти у складі: Алькема В.Г., Бутенко А.П., Єременко О.В., Медведєв В.К., 
Моркляник Б.В., Назаров І.В., Олексів І.Б., Пізнюк Л.В., Сабадош Т.І., Татарчук Т.Ф., 
Янсе Л.А.

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

6. Про зміни у Графіку прийняття заяв про акредитацію освітніх програм та 
відомостей про самооцінювання від ЗВО та наукових установ у 2022/23 навчальному 
році

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П., Денискіну Г.О. про зміни до графіку прийняття заяв про 
акредитацію освітніх програм та відомостей про самооцінювання від закладів вищої освіти 
та наукових установ у 2022/23 навчальному році.

ВИРІШИЛИ: погодити зміни до графіка прийняття заяв про акредитацію освітніх програм 
та затвердити графік прийняття акредитаційних справ та відомостей про самооцінювання 
від закладів вищої освіти та наукових установ у 2022/23 навчальному році (додаток 4).

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

7. 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 
Національного університету водного господарства та природокористування від 26 грудня 
2022 р. вих. № 001-1145, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» від 06 січня 2023 р. вих. № 38-43/21, Університету 
Григорія Сковороди у Переяславі від 11 січня 2023 р. вих. № 30, Приватного вищого 
навчального закладу «Буковинський університет» від 12 січня 2023 р. вих. №01-19/23, 
Центральноукраїнського національного технічного університету від 12 січня 2023 р. вих. № 
01-12/27, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу від 02 
січня 2023 р. вих. № 45-35-27) 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 №№ 3762, 3944, 3802, 
3805. 3958,3772, 3913, 3724, 3744, 3863, 3750, 3945,3709, 3924 такими, що містять технічну 
помилку після видачі нових сертифікатів згаданих освітніх програм.

(результати голосування: за -  20, проти -  немає, утрималися -  немає)
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8. Про внесення змін до Порядку розгляду скарг/новідомлень щодо фактів плагіату, 
фабрикації, фальсифікації

СЛУХАЛИ: Назарова І.В., Шипілова Л.М. про внесення змін до Порядку розгляду 
скарг/повідомлень щодо фактів плагіату, фабрикації, фальсифікації згідно з Додатком.

ВИРІШИЛИ: внести до Порядку розгляду скарг/повідомлень щодо фактів плагіату, 
фабрикації, фальсифікації запропоновані зміни та викласти їх у редакції відповідно до 
Додатку.

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

9. Про внесення змін до Порядку розгляду повідомлень щодо порушення процедури 
захисту дисертації Апеляційним комітетом Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти

СЛУХАЛИ: Назарова І.В., Шипілова Л.М. про внесення змін до Порядку розгляду 
повідомлень щодо порушення процедури захисту дисертації Апеляційним комітетом 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти згідно з Додатком.

ВИРІШИЛИ: внести до Порядку розгляду повідомлень щодо порушення процедури 
захисту дисертації Апеляційним комітетом Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти запропоновані зміни та викласти їх у редакції відповідно до Додатку.

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

10. Про подання на схвалення Міністерства освіти і науки України змін до Порядку 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ № 44 від 12.01.2022

СЛУХАЛИ: Назарова І.В., Шипілова Л.М. про подання на схвалення Міністерства освіти 
і науки України змін до Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 
рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 
присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ № 44 від 
12. 01.2022.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити проект змін до Порядку присудження ступеня доктора філософії та 
скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової 
установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ № 
44 від 12.01.2022 (додаток 5).

2. Подати на схвалення до Міністерства освіти і науки України проект змін до Порядку 
присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 
вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора 
філософії, затвердженого постановою КМУ № 44 від 12.01.2022.

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

5



11. Про звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
стосовно виявлених практик використання російськомовної літератури та 
російськомовного навчання

СЛУХАЛИ: Бутенка А.П. про звернення Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти стосовно виявлених практик використання російськомовної літератури та 
російськомовного навчання.

ВИРІШИЛИ: затвердити звернення Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти стосовно виявлених практик використання російськомовної літератури та 
російськомовного навчання для подальшого оприлюднення на офіційних інформаційних 
ресурсах Національного агентства та поширення до уваги закладів вищої освіти 
(додаток 6).

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

12. Про Порядок підготовки обґрунтованої пропозиції галузевої експертної ради щодо 
прийняття Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти рішення про 
акредитацію освітньої програми з визначенням «зразкова»

СЛУХАЛИ: Єременко О.В. про Порядок підготовки обґрунтованої пропозиції галузевої 
експертної ради щодо прийняття Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти рішення про акредитацію освітньої програми з визначенням «зразкова».

ВИРІШИЛИ: затвердити Порядок підготовки обґрунтованої пропозиції галузевої 
експертної ради щодо прийняття Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти рішення про акредитацію освітньої програми з визначенням «зразкова» та 
ознайомити з ним галузеві експертні ради для подальшого обов'язкового використання в 
роботі.

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

СЛУХАЛИ: Журавленко В.С. про фінансовий стан Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти за 2022 р.

ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

13. Різне

Г олова Андрій БУТЕНКО

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