
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 8 (25) 

від 14 квітня 2020 р. 

 

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

Голова – Квіт С.М. 

Секретар – Антонюк Т.А. 

 

Присутні 16 членів Агентства з 21: 

Авшенюк Н.М. (дистанційно), Артюхов А.Є. (дистанційно), Алькема В.Г. (дистанційно), 

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

(дистанційно), Золотарьова І.О. (дистанційно), Квіт С.М. (дистанційно),   Моркляник 

Б.В. (дистанційно), Назаров І.В.(дистанційно), Олексів І.Б.(дистанційно), Пріхна Т.О. 

(дистанційно), Смирна Л.В.(дистанційно), Стукало Н.В. (дистанційно),  Цвіліховський 

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

Порядок денний 

1. Розгляд акредитаційних справ (Сергій Квіт)  

2. Затвердження додатка до Графіка доступу до електронних кабінетів та 

прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р. (Ганна 

Денискіна) 

3. Затвердження нового додатку до реєстру експертів (Катерина Куницька) 

4. Внесення змін до Положення «Про галузеві експертні ради» (Богдан 

Моркляник)  

5. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад (Богдан 

Моркляник) 

6. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих 

експертних радах (Богдан Моркляник) 
 

1. Розгляд акредитаційних справ  

СЛУХАЛИ: Квіта Сергія, Голову Національного агентства стосовно розгляду 

акредитаційних справ. 

ВИРІШИЛИ: Ухвалити рішення про акредитацію згідно із додатком (пп. 1.1 – 1.80). 

Результати голосування та зміст рішення щодо кожної справи, розглянутої 

Національним агентством, наведені у додатку до протоколу.  

Усього ухвалено рішень: - про акредитацію - 80 



2. Затвердження додатка до Графіка доступу до електронних кабінетів та 

прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р.  

СЛУХАЛИ: Денискіну Ганну, керівника відділу акредитації освітніх програм про 

затвердження додатка до Графіка доступу до електронних кабінетів та прийняття заяв 

про акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити додаток до Графіка доступу до електронних кабінетів та 

прийняття заяв про акредитацію освітніх програм у 2019/2020 н.р. (5 - включення до 

графіка, 20 - виключення до графіка). 

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає) 

3. Затвердження нового додатку до реєстру експертів  

СЛУХАЛИ: Куницьку Катерину, керівника відділу по роботі із експертами, про 

затвердження нового додатку до реєстру експертів.  

ВИРІШИЛИ: затвердити новий додаток до реєстру експертів: додається 35 - НПП, 15 

- здобувачів вищої освіти. На виключення з реєстру: 

 Томашевський Валентин Миколайович - у зв'язку зі смертю 

 Грицук Ігор Валерійович - у зв'язку з обранням до ГЕР в галузі знань 27 

«Транспорт» 

 Цятковська Альбіна Миколаївна - у зв'язку з працевлаштуванням в секретаріаті 

Національного агентства. 

(результати голосування: за – 16, проти – немає, утрималися – немає) 

4. Внесення змін до Положення «Про галузеві експертні ради»  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про внесення змін до Положення «Про галузеві 

експертні ради».  

ВИРІШИЛИ: Внести до Положення «Про галузеві експертні ради» Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 21 травня 

2019 р. (протокол № 5, зі змінами) такі зміни: у додатку 1 позицію «Галузева експертна 

рада з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» викласти у такій редакції: 

Галузева 

експерт

на рада з 

галузі 

знань 19 

«Архіте

ктура та 

будівни

цтво» 

12 10 - - 1 1 - 

 

(голосування: за - 16, проти - немає, утримались - немає) 



5. Про зміни у персональному складі галузевих експертних рад  

СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про зміни у персональному складі галузевих 

експертних рад.  

ВИРІШИЛИ: 1. Відповідно до пункту 11 Положення про галузеві експертні ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням 

від 21 травня 2019 р. (протокол № 5) (зі змінами) достроково припинити повноваження 

членів галузевих експертних рад: 

1.1. в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» Трунова Владислава Олеговича, 

здобувача вищої освіти. 

1.2. в галузі знань 10 «Природничі науки» Денисика Григорія Івановича, доктора 

географічних наук. 

1.3. в галузі знань 18 «Виробництво та технології» Євтєхова Євгена Валерійовича, 

представника роботодавців. 

1.4. в галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» Гавриліна Павла Миколайовича, доктора 

ветеринарних наук (у зв’язку зі смертю). 

1.5. в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» Гладченка Микиту Андрійовича, 

здобувача вищої освіти. 

2. Відповідно до пункту 13 Положення про галузеві експертні ради Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого рішенням від 21 травня 

2019 р. (протокол № 5) (зі змінами):  

2.1. Призначити головою галузевої експертної ради з галузі знань 11 «Математика та 

статистика» Барановську Лесю Валеріївну. 

2.2. Призначити заступником голови галузевої експертної ради з галузі знань 25 «Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного кордону» Рижова Ігоря Миколайовича. 

 

(голосування: за - 16, проти - немає, утримались - немає) 

6. Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад у галузевих 

експертних радах СЛУХАЛИ: Моркляника Богдана про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад у галузевих експертних радах.  

ВИРІШИЛИ: 1. Оголосити конкурс на заміщення вакантних посад у галузевих 

експертних радах:  

 ГЕР в галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка» за спеціальністю 015 Професійна 

освіта – 1 науково-педагогічний / науковий працівник; 

 ГЕР в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 024 Хореографія 

– 1 науково-педагогічний / науковий працівник; 

 ГЕР в галузі знань 10 «Природничі науки» – 1 науково-педагогічний / науковий 

працівник; 1 представник роботодавців; 

 ГЕР в галузі знань 11 «Математика та статистика» – 1 представник роботодавців; 



 ГЕР в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації» – 1 представник 

роботодавців; 

 ГЕР в галузі знань 18 «Виробництво та технології» – 1 представник роботодавців; 

 ГЕР в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» – 1 науково-педагогічний / 

науковий працівник;1 здобувач вищої освіти; 

 ГЕР в галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» – 1 науково-педагогічний / 

науковий працівник; 

 ГЕР в галузі знань 23 «Соціальна робота» – 1 представник роботодавців; 

 ГЕР в галузі знань 24 «Сфера обслуговування» – 1 представник роботодавців; 

 ГЕР в галузі знань 26 «Цивільна безпека» – 1 здобувач вищої освіти; 

 ГЕР в галузі знань 29 «Міжнародні відносини» – 1 здобувач вищої освіти. 

 

2. Встановити строк подання документів для участі у конкурсі – з 1 по 15 червня 2020р.  

(голосування: за - 16, проти - немає, утримались - немає) 

 

Голова                                                                                                С.М. Квіт 

 

Секретар                                                                                             Т.А. Антонюк 

 

 

 


