
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 

 

 

 



Додаток до протоколу засідання Національного  

агентства із забезпечення якості вищої освіти  
від 14.05.2020 року № 8(25)  

 

 

№ 
ID ОП в 
ЄДЕБО 

Номер 
справи 

Заклад вищої освіти Спеціальність 
Рівень вищої 

освіти 
Освітня програма Рішення 

Результати 
голосування 

01 Освіта/Педагогіка 

1 29112 13/АС-20 

Комунальний заклад "Харківська 

гуманітарно-педагогічна 
академія" Харківської обласної 

ради 

016 Спеціальна 
освіта 

Бакалавр Спеціальна освіта акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

2 4918 33/АС-20 

Уманський державний 

педагогічний університет імені 
Павла Тичини 

013 Початкова 

освіта 
Магістр Початкова освіта акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

3 34892 56/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Переяслав-
Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди" 

014 Середня освіта Магістр 
Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво) 

акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 

-1 (Стукало Н.В.) 

4 36732 90/АС-20 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

014 Середня освіта Бакалавр 

Здоров`я людини і 
інклюзивна освіта 

 

 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

5 36240 91/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 
національний університет імені 

Василя Стефаника" 

014 Середня освіта Бакалавр 

Середня освіта 

(англійська мова і 

література) 

акредитувати 

 
 

 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

6 36241 92/АС-20 

Державний вищий навчальний 
заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника" 

014 Середня освіта Бакалавр 

Середня освіта 

(німецька мова і 
література) 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

7 30300 134/АС-20 
Харківський національний 
педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

014 Середня освіта Бакалавр 
Музичне мистецтво 
в закладах освіти 

 

акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 



 

8 30325 136/АС-20 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди 

014 Середня освіта Магістр 
Музичне мистецтво 

в закладах освіти 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

9 13537 144/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 
Василя Стефаника" 

013 Початкова 

освіта 
Бакалавр Початкова освіта акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

10 23993 220/АС-20 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

015 Професійна 

освіта 
Бакалавр 

Професійна освіта 

(Технологія 
виробництва і 

переробки 

продуктів 

сільського 
господарства) 

акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 
-1 (Цвіліховський 

М.І.) 

02 Культура і мистецтво 

11 24708 48/АС-20 

Київський національний 

університет імені Тараса 
Шевченка 

027 Музеєзнавство, 

пам’яткознавство 
Магістр 

Музеєзнавство, 

пам'яткознавство 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

12 23839 114/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 
національний університет імені 

Василя Стефаника" 

022 Дизайн Бакалавр Дизайн середовища акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

13 23824 115/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 
національний університет імені 

Василя Стефаника" 

022 Дизайн Бакалавр Графічний дизайн акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

14 17294 145/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 
національний університет імені 

Василя Стефаника" 

024 Хореографія Бакалавр Хореографія 

 

акредитувати 

 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

15 4999 147/АС-20 
Харківська державна академія 

культури 

028 Менеджмент 

соціокультурної 
діяльності 

Бакалавр 

Менеджмент 
культури та 

соціальний 

маркетинг 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 



03 Гуманітарні науки 

16 18702 40/АС-20 
Національний університет 

"Києво-Могилянська академія" 

032 Історія та 

археологія 
Магістр Юдаїка акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 

-1 (Квіт С.М.) 

17 24152 75/АС-20 

Державний вищий навчальний 
заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника" 

032 Історія та 

археологія 
Бакалавр 

Історія та 

археологія 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

18 23526 88/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника" 

035 Філологія Бакалавр 
Німецька мова і 

література 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

19 23527 95/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 
Василя Стефаника" 

035 Філологія Бакалавр 
Французька мова і 

література 
акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

20 23525 96/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 
Василя Стефаника" 

035 Філологія Бакалавр 
Англійська мова і 

література 
акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

21 24303 101/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 
Василя Стефаника" 

035 Філологія Бакалавр 
Польська мова і 

література 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

22 747 126/АС-20 
Маріупольський державний 

університет 
034 Культурологія Бакалавр Культурологія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

23 9994 198/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 
Василя Стефаника" 

035 Філологія Бакалавр 
Українська мова і 

література 
акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

24 24311 199/АС-20 
Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 
035 Філологія Бакалавр 

Чеська мова і 

література 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 



національний університет імені 

Василя Стефаника" 

«Проти» -0 

05 Соціальні та поведінкові науки 

25 22598 28/АС-20 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

051 Економіка Бакалавр Економіка акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

26 12431 71/АС-20 

Державний вищий навчальний 
заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника" 

051 Економіка Бакалавр Економіка акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

27 15825 122/АС-20 

Коломийський навчально-
науковий інститут 

Прикарпатського національного 

університету імені Василя 
Стефаника 

053 Психологія Бакалавр Психологія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

06 Журналістика 

28 11020 113/АС-20 
Вищий навчальний заклад 
"Український католицький 

університет" 

061 Журналістика Магістр Журналістика акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 

-1 (Олексів І.Б.) 

29 30173 159/АС-20 

Вищий навчальний заклад 

"Український католицький 

університет" 

061 Журналістика Магістр Медіакомунікації акредитувати 

«За» -15, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 
-1 (Олексів І.Б.) 

07 Управління та адміністрування 

30 36418 1/АС-20 
Приватна установа "Університет 

"Київська школа економіки" 
073 Менеджмент Магістр 

Бізнес-

адміністрування з 
використанням 

штучного інтелекту 

та аналітики даних 

акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

31 22601 21/АС-20 
Таврійський державний 
агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

073 Менеджмент Бакалавр Менеджмент акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 



32 32353 25/АС-20 
Державний вищий навчальний 
заклад "Університет банківської 

справи" 

071 Облік і 

оподаткування 
Магістр 

Облік в 

глобальному 

цифровому 
суспільстві 

акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

33 26554 26/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Університет банківської 
справи" 

072 Фінанси, 

банківська справа 
та страхування 

Магістр 
Фінанси та 

банківська справа 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

34 461 125/АС-20 
Маріупольський державний 
університет 

073 Менеджмент Бакалавр Менеджмент акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

35 2319 150/АС-20 
Державний університет 

телекомунікацій 
075 Маркетинг Бакалавр Маркетинг акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

36 19470 181/АС-20 
Подільський спеціальний 
навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж 

071 Облік і 

оподаткування 
Бакалавр 

Облік і 

оподаткування 
акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

37 18398 191/АС-20 
Сумський державний 

університет 

072 Фінанси, 
банківська справа 

та страхування 

Бакалавр Банківська справа акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 

-1 (Артюхов А.Є.) 

08 Право 

38 34518 27/АС-20 
Харківський національний 
університет внутрішніх справ 

081 Право Бакалавр 
Право 
(поліцейські) 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

39 10675 70/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника" 

081 Право Бакалавр Право акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

40 11142 80/АС-20 
Київський кооперативний 
інститут бізнесу і права 

081 Право 
 
Бакалавр 

Право акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

09 Біологія 



41 17481 41/АС-20 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

091 Біологія Магістр Біологія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

10 Природничі науки 

42 22604 22/АС-20 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

101 Екологія Бакалавр Екологія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

43 2160 42/АС-20 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

103 Науки про 
Землю 

Магістр Геоінформатика акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

44 1308 44/АС-20 
Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка 

103 Науки про 

Землю 
Магістр 

Геохімія і 

мінералогія 
акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

45 311 45/АС-20 
Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка 

103 Науки про 

Землю 
Магістр Метеорологія акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

46 1988 47/АС-20 

Київський національний 

університет імені Тараса 
Шевченка 

103 Науки про 

Землю 
Магістр Геологія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

47 1755 49/АС-20 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

103 Науки про 

Землю 
Магістр Геофізика акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

48 1764 50/АС-20 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

103 Науки про 
Землю 

Магістр Гідрологія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

49 33563 53/АС-20 

Київський національний 

університет імені Тараса 
Шевченка 

106 Географія Магістр 

Географічне 
країнознавство та 

геоглобалістика 

(мова навчання 
українська/англійсь

ка) / Geoglobalistics 

and Regional Studies 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

50 1522 60/АС-20 
Київський національний 
університет імені Тараса 

Шевченка 

103 Науки про 

Землю 
Магістр 

Геологія нафти і 

газу 
акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 



51 1073 61/АС-20 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

103 Науки про 
Землю 

Магістр Гідрогеологія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

52 7212 74/АС-20 
Львівський державний 
університет безпеки 

життєдіяльності 

101 Екологія Бакалавр 

Екологія та 

охорона 

навколишнього 
середовища 

акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

53 15375 89/АС-20 
Дніпровський державний 
технічний університет 

104 Фізика та 
астрономія 

Бакалавр 
Фізика та 
астрономія 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

12 Інформаційні технології 

54 37262 4/АС-20 
Приватний заклад вищої освіти 
"ІТ СТЕП Університет" 

122 Комп'ютерні 
науки 

Бакалавр Комп'ютерні науки акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

55 30877 15/АС-20 
Національний університет 

"Львівська політехніка" 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

Магістр 

Інформаційні 

системи та 

технології 

(освітньо-наукова 
програма) 

акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 
-1 (Олексів І.Б.) 

56 30596 35/АС-20 

Національний технічний 

університет "Харківський 

політехнічний інститут" 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

Магістр 

Програмне 

забезпечення 
інформаційних 

систем 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

57 30614 57/АС-20 
Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

123 Комп’ютерна 

інженерія 
Магістр 

Системне 

програмування 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

58 3352 135/АС-20 
Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

123 Комп’ютерна 

інженерія 
Бакалавр 

Комп'ютерна 

інженерія 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

59 4700 151/АС-20 
Державний університет 
телекомунікацій 

124 Системний 
аналіз 

Бакалавр Системний аналіз акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

14 Електрична інженерія 



60 18402 32/АС-20 
Сумський державний 

університет 

141 
Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Бакалавр 

Електротехнічні 

системи 
електроспоживання 

 

акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 
 Конфлікт інтересів 

-1 (Артюхов А.Є.) 

16 Хімічна та біоінженерія 

61 2480 128/АС-20 
Національний університет 

харчових технологій 

161 Хімічні 
технології та 

інженерія 

Бакалавр Хімічна технологія акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

18 Виробництво та технології 

62 32783 39/АС-20 

Національний технічний 

університет "Дніпровська 
політехніка" 

183 Технології 
захисту 

навколишнього 

середовища 

Магістр 

Ресурсозбереження 
в гірничо-

металургійному 

комплексі 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

22 Охорона здоров’я 

63 37551 54/АС-20 

Чернівецький медичний коледж 

Буковинського державного 

медичного університету 

223 
Медсестринство 

Бакалавр Сестринська справа акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

64 36371 82/АС-20 

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Магістр Фізична терапія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

65 34850 83/АС-20 
Українська медична 

стоматологічна академія 

223 

Медсестринство 
Бакалавр Сестринська справа акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

66 36370 112/АС-20 

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 
України 

227 Фізична 

терапія, 
ерготерапія 

Магістр Ерготерапія акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

67 7008 130/АС-20 
Національний фармацевтичний 
університет 

224 Технології 

медичної 
діагностики та 

лікування 

Бакалавр 
Лабораторна 
діагностика 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

68 35335 161/АС-20 
Українська військово-медична 
академія 

226 Фармація, 

промислова 

фармація 

Магістр Загальна фармація акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -1 
«Проти» -0 

  



69 35998 165/АС-20 
Українська військово-медична 

академія 
222 Медицина Магістр Хірургія акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -1 

«Проти» -0 
  

23 Соціальна робота 

70 36740 63/АС-20 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 
Г.С. Сковороди 

231 Соціальна 

робота 
Бакалавр 

Соціальна 

педагогіка 
акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

71 4951 132/АС-20 
Національний університет 

"Львівська політехніка" 

232 Соціальне 

забезпечення 
Бакалавр 

Соціальне 

забезпечення 
акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 

-1 (Олексів І.Б.) 

24 Сфера обслуговування 

72 16951 93/АС-20 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

242 Туризм Бакалавр Туризм акредитувати 

«За» -15, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

 Конфлікт інтересів 
-1 (Цвіліховський 

М.І.) 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

73 28789 20/АС-20 

Національна академія Державної 

прикордонної служби України 
ім. Богдана Хмельницького 

256 Національна 

безпека 
Магістр 

Національна 
безпека (сфера 

прикордонної 

діяльності) (для 
оперативно-

стратегічного 

рівня) 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

74 27216 142/АС-20 
Українська військово-медична 

академія 

254 Забезпечення 

військ (сил) 
Магістр 

Організація 
медичного 

забезпечення 

військ (сил) 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

26 Цивільна безпека 



75 26536 14/АС-20 

Державний вищий навчальний 

заклад "Донецький національний 

технічний університет" 

263 Цивільна 
безпека 

Магістр Цивільна безпека акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

76 22615 19/АС-20 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

імені Дмитра Моторного 

263 Цивільна 
безпека 

Бакалавр Цивільна безпека акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 

«Проти» -0 

77 26818 34/АС-20 
Львівський державний 

університет внутрішніх справ 

262 Правоохоронна 

діяльність 
Магістр 

Правоохоронна 

діяльність 
акредитувати 

«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

27 Транспорт 

78 31047 98/АС-20 

Харківський національний 
технічний університет 

сільського господарства імені 

Петра Василенка 

274 Автомобільний 

транспорт 
Бакалавр 

Автомобільний 

транспорт 
 

акредитувати 

«За» -16, 

«Утримався» -0 
«Проти» -0 

79 28394 124/АС-20 
Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 

Остроградського 

275 Транспортні 

технології 
Бакалавр 

Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

80 9682 138/АС-20 

Дніпровський національний 

університет залізничного 

транспорту імені академіка В. 
Лазаряна 

274 Автомобільний 

транспорт 
Бакалавр 

Автомобілі та 
автомобільне 

господарство 

акредитувати 
«За» -16, 
«Утримався» -0 

«Проти» -0 

 

 

 
 

Голова                                                                   СЕРГІЙ КВІТ 


