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Шановні ректори та представники закладів вищої освіти! 

 

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти розпочало активну роботу на початку 
2019 року. Перший наш виклик - впровадити нову, ефективну систему акредитації освітніх програм, 

яка базується на європейських стандартах і кращих практиках.  

 

З метою забезпечення незалежної ефективної оцінки з урахуванням інтересів ЗВО та їх стейкхолдерів 

ми нещодавно оголосили два конкурси: відбір експертів для акредитації освітніх програм і конкурс до 

галузевих експертних рад (ГЕР). В склад експертів мають входити кваліфіковані науково-педагогічні 

працівники, студенти та роботодавці, що є європейською практикою для забезпечення ефективної 

незалежної оцінки якості освіти. 

Ми просимо вас долучитися до даних освітніх інновацій та довести інформацію до відома 

науково-педагогічних працівників та студентів вашого закладу. Нижче наведена вся необхідна 

інформація про ці конкурси.  

 

ЕКСПЕРТИ 

для акредитації освітніх програм: 

 

ГАЛУЗЕВІ ЕКСПЕРТИ 

члени ГЕР: 

 

Строки подачі заявок: 

31.05.2019 – 28.06.2019 27.05.2019 – 21.06.2019 

Форма подачі кандидатури: 

Онлайн анкета (вкл. додані довідки з місця 

роботи/навчання, професійне CV, мотиваційний 

лист) 

Анкета та документи в електронному вигляді на 

email konkurs@naqa.gov.ua  

Хто це? 

Експерт – авторитетний навчений фахівець, 

який здійснює акредитаційну експертизу 

освітньої програми у ЗВО на підставі ЦП 

договорів. 

ГЕР – постійно діючий орган Національного 

Агентства, що складається з найавторитетніших 

фахівців галузі, обраних на строк до 3х років 

(члени ГЕР працюють на підставі ЦП договорів). 

Етапи відбору: 

1. Прийом документів 

2. Перевірка документів, телефонне 

інтерв’ювання 

3. Тренінг та тестування 

1. Прийом документів 

2. Перевірка документів 

3. Оцінювання, перевірка доброчесності 

4. Формування рейтингу  

Експерти 

ГЕР 

http://naqa.gov.ua/2019/06/01/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%96%D1%80-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2/
http://naqa.gov.ua/%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8/
mailto:konkurs@naqa.gov.ua
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5. Розгляд переліку кандидатів (ГЕР, Комітет) 

6. Рішення про включення до реєстру експертів 

5. Ліквідація несумісності  

6. Рішення Національного Агентства 

Результат відбору: 

Ми прагнемо створити “пул” із тисячі 

кваліфікованих експертів, готових якісно 

проводити акредитаційні експертизи освітніх 

програм по всіх спеціальностях.  

Відбір на 338 вакантних місць в т.ч. 30 

представників роботодавців та 28 зі студентства. 

Хто може бути (категорії): 

1. науково-педагогічний, науковий працівник 

закладу вищої освіти, інституту НАН України, 

національної галузевої академії наук; 

2. здобувач вищої освіти. 

1. науково-педагогічний, науковий працівник 

закладу вищої освіти, наукової установи НАН 

України або національної галузевої академії наук;  

2. представник органу студентського 

самоврядування (здобувач вищої освіти). 

3. представник роботодавців, їхніх організацій та 

об’єднань, професійної асоціації;  

НЕ МОЖУТЬ (при умові їх відбору матимуть 
усунути таку несумісність): керівники та 

заступники керівників ЗВО, 

наукових установ, НАНУ, національних 

галузевих академій наук, засновники приватних 

ЗВО, члени Науково-методичної ради та науково-

методичних комісій МОН.  

Функції: 

1. оцінка поданої ЗВО форми самоаналізу та 

супровідних документів на предмет 

відповідності цієї програми критеріям, 

викладеним у Положенні про акредитацію 

освітніх програм; 

2. виїзна акредитаційна експертиза ЗВО згідно з 

положенням про акредитацію; 

3. складання звіту з аналізом та пропозиціями 

щодо покращення якості реалізації відповідної 

освітньої програми. 

 

1. готують експертний висновок щодо можливості 

акредитації освітньої програми; 

2. готують пропозиції щодо вдосконалення вимог 

та критеріїв; 

3. беруть участь у погодженні стандартів; 

4. забезпечують взаємодію Національного 

агентства, ЗВО та стейкхолдерів; 

5. беруть участь у проведенні досліджень; 

6. розробляють рекомендації; 

7. беруть участь в організації та проведенні 

конференцій, семінарів, інших заходів; 

8. беруть участь у підготовці щорічної доповіді 

Нац Агентства про якість вищої освіти. 

Референтні документи та посилання: 

1. Порядок відбору експертів Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

для проведення акредитацій освітніх програм 

2. Стандарти та рекомендації щодо забезпечення 

якості в Європейському просторі вищої освіти 

(ESG) 

3. Перелік галузей знань і спеціальностей 

4. Проект положення про акредитацію освітніх 

програм (очікуємо затвердження незабаром) 

5. Заява-анкета 1 для експертів-викладачів  

6. Заява-анкета 2 для експертів-студентів 

7. Зразок заяви для НПП 

8. Зразок заяви для студентів 

1. ПОЛОЖЕННЯ про галузеві експертні ради 

Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти; 

2. ПОРЯДОК висування кандидатур і обрання 

членів галузевих експертних рад Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти; 

3. СКЛАД конкурсних комісій з відбору членів 

галузевих експертних рад; 

4. ПЕРЕЛІК галузевих експертних рад; 

5. ЗАЯВА–АНКЕТА про участь у конкурсі з 

відбору членів галузевих експертних рад; 

6. Зразок заяви ГЕР для НПП; для студентів. 

Контакти для питань: 

experts@naqa.gov.ua 

 

Дякую Вам за співпрацю в покращенні якості вищої освіти та ще один крок на зустріч євро стандартам! 

З повагою, 

секретаріат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_ver-1.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_ver-1.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2_ver-1.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%9E%D0%9F_ver-7.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8E-%D0%9E%D0%9F_ver-7.pdf
https://forms.gle/fDGUUfoAFqYDYZze8
https://forms.gle/naKNC6EYSoUrwxkM8
https://drive.google.com/file/d/1YiYn3VQfS0BEnTfZ0RAthaBVc7U20YIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XOVTRBD0nQBCLoMjU49rYAWcY0V-abSL/view?usp=sharing
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83-%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D0%B9.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%95%D0%A0.docx
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%95%D0%A0.docx
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%95%D0%A0-%E2%80%93-%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9D%D0%9F%D0%9F.pdf
http://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%93%D0%95%D0%A0-%E2%80%93-%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2.pdf
mailto:experts@naqa.gov.ua

