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Шановні ректори закладів вищої освіти і директори наукових установ! 

 

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти оголосило конкурс на заповнення 

вакантних посад до Галузевих експертних рад.  

 

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

відома науково-педагогічних і наукових працівників та студентів і аспірантів вашого 

закладу чи установи. 

 

Строки подачі заявок:  

09 вересня 2019 р. – 27 вересня 2019 р. 

Форма подачі кандидатури: 

Онлайн google form  

для науково-педагогічних, наукових працівників –https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A 

для представників здобувачів вищої освіти – https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46 

Перелік документів в електронному (сканованому) вигляді (у форматі PDF): 

для науково-педагогічних, наукових 

працівників 

для представників здобувачів вищої освіти 

(студентів і аспірантів) 

1) заяву-анкету про участь у конкурсі за 

формою, наведеною в додатку 1 до 

цього Порядку; 

2) розширене професійне резюме (CV) 

українською мовою, у якому мають 

міститися відомості (за наявності) щодо 

досвіду та професійних досягнень у 

сферах, які оцінюються згідно із 

додатком 2 до цього Порядку; 

3) мотиваційний лист українською 

мовою; 

4) документ, що засвідчує місце (усі 

місця) роботи кандидата станом на 

момент подання документів для участі в 

конкурсі (у тому числі за сумісництвом 

та суміщенням) (довідка з місця роботи 

тощо); 

5) документ, який засвідчує наявність 

наукового ступеня; 

документи, які засвідчують наявність 

кваліфікації відповідно до спеціальності 

(якщо особа має кваліфікацію 

відповідно до спеціальності, яка є 

іншою ніж спеціальність, за якою її 

науковий ступінь) 

1) заяву-анкету про участь у конкурсі за формою, 

наведеною в додатку 1 до цього Порядку; 

2) розширене професійне резюме (CV) 

українською мовою, у якому мають міститися 

відомості (за наявності) щодо досвіду та 

професійних досягнень у сферах, які оцінюються 

згідно із додатком 2 до цього Порядку; 

3) мотиваційний лист українською мовою; 

4) документ, який засвідчує наявність статусу 

здобувача вищої освіти, інтерна, лікаря-

резидента із зазначенням галузі знань станом на 

момент подання документів для участі у 

конкурсі; 

5) документ про вищу освіту (якщо особа 

подається на конкурс до галузевої експертної 

ради за галуззю знань, яка відповідає раніше 

здобутій вищій освіті за іншою галуззю знань); 

6) документ, що підтверджує висування для 

участі у конкурсі органом студентського 

самоврядування закладу вищої освіти (його 

відокремленого структурного підрозділу) або 

національним об’єднанням студентів України 

(для аспірантів наукових установ: прохання 

звернутися до Української Асоціації Студентів); 

7) документ, що підтверджує середній бал (GPA) 

здобувача вищої освіти за результатами останньої 

екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою 

(аспіранти надають результати з останніх 

прослуханих дисциплін освітньо-наукової 

програми); 

8) інші документи, які особа вважає за потрібне 

подати для участі в конкурсі (рекомендаційні 

листи, свідоцтва, сертифікати тощо). 

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A
https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46
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Етапи відбору: 

1. Прийом документів 

2. Перевірка документів 

3. Оцінювання, перевірка доброчесності 

4. Формування рейтингу  

5. Рішення Національного Агентства 

6. Ліквідація несумісності 

Хто може бути членом Галузевої експертної ради: 

1. науково-педагогічні, наукові працівники закладів вищої освіти всіх форм власності, 

наукових установ, Національної академії наук України та національних галузевих академій 

наук;  

2. представники органів студентського самоврядування (здобувачів вищої освіти). 

3. представники роботодавців, їхніх організацій та об’єднань, професійних асоціацій;  

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

1. керівники та заступники керівників закладів вищої освіти, наукових установ; 

2. засновники приватних закладів вищої освіти; 

4. члени Науково-методичної ради та науково-методичних комісій центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

Функції Галузевих експертних рад: 

1. Готують експертний висновок щодо можливості акредитації освітньої програми; 

2. Готують пропозиції щодо вдосконалення вимог та критеріїв акредитації; 

3. Беруть участь у погодженні стандартів; 

4. Забезпечують взаємодію Національного агентства, ЗВО/НУ та стейкголдерів; 

5. Беруть участь у проведенні досліджень; 

6. Розробляють рекомендації для Національного агентства, його експертів, для ЗВО/НУ; 

7. Беруть участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, інших заходів; 

8. Беруть участь у підготовці доповіді про якість вищої освіти; 

9. Мають право залучати до своєї діяльності міжнародних експертів. 

Дотичні документи та посилання: 

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 Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти; 

4. ПЕРЕЛІК галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, що утворюються, та їх кількісний склад; 

5. Інформація щодо вакантних посад  

Інформаційний супровід  

Відділ по роботі ГЕР konkurs@naqa.gov.ua 
 

 

Дякую Вам за співпрацю в покращенні якості вищої освіти та ще одного кроку на зустріч 

євро стандартам та кращим практикам!  

 

 

З повагою, 

секретаріат Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти 

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
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%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_%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019_ver-2.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/%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_%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C-2019_ver-2.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%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%93%D0%95%D0%A0.pdf
https://naqa.gov.ua/2019/09/09/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%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%B7-2/
mailto:konkurs@naqa.gov.ua

