
ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ  
щодо обрання членів Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 
 
Конкурсна комісія з відбору членів Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти оголошує конкурс щодо обрання членів Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти  

 
Конкурс проводиться відповідно до Положення про конкурс щодо обрання 

членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – 
Національне агентство), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 серпня 2018 р. № 703 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
2 лютого 2022 р. № 111) (далі – Положення). В конкурсі можуть брати участь 
особи, які на момент подання документів для участі у конкурсі задовольняють 
кваліфікаційним вимогам. 

 
Дата початку прийому документів для участі у конкурсі - 28 лютого 2022 р., 

документи приймаються до 23 год. 59 хв. 29 березня 2022 р. Конкурс проводиться 
у м. Києві. 

 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
1) письмова заява про участь у конкурсі з описом відповідності кандидата 

кваліфікаційним вимогам за формою згідно з додатком до Положення; 
2) у разі висування кандидата у члени Національного агентства: 

- представником закладу вищої освіти - витяг з протоколу засідання 
вченої ради відповідного закладу вищої освіти; 

- представником Національної академії наук, національної галузевої 
академії наук - витяг з протоколу засідання Президії Національної 
академії наук, витяг з протоколу засідання Президії відповідної 
національної галузевої академії наук; 

- представником Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців - 
витяг з протоколу засідання ради відповідного Всеукраїнського 
об’єднання організацій роботодавців; 

- представником органу студентського самоврядування - витяг з 
протоколу засідання колегіального органу студентського 
самоврядування; 

3) професійне резюме за формою EUROPASS CV; 
4) мотиваційний лист кандидата у члени Національного агентства, 

складений у довільній формі, щодо можливих напрямів діяльності у складі 
Національного агентства з пропозиціями щодо своїх функцій (обов’язків) (обсяг 
не більше 5 тис. знаків); 

5) документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам; 
6) додаткові документи, які кандидат вважає за потрібне подати. 
Кандидат, який бажає взяти участь у конкурсі шляхом самовисування, подає 

документи, передбачені пунктами 1, 3-6. 
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Усі документи подаються державною та англійською мовами. Правильність 
перекладу забезпечує кандидат. 

 
Кандидат вибуває з конкурсу у разі: 
1) виявлення суттєвої розбіжності між оригіналом документа та його 

перекладом, яка впливає на встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам 
або результат оцінювання згідно з критеріями, зазначеними у пункті 15 
Положення;  

2) виявлення невідповідності кваліфікаційним вимогам на будь-якому етапі 
конкурсу; 

3) недотримання кандидатом вимог Положення. 
 
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Національного агентства: 
1) володіння державною мовою (має бути підтверджено документами згідно з 

частиною третьою статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної»); 

2) наявність вищої освіти, крім представників здобувачів вищої освіти 
першого або другого рівня; 

3) наявність наукового ступеня та/або вченого звання, крім представників 
роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня; 

4) досвід наукової чи науково-педагогічної роботи не менше трьох років, крім 
представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого 
рівня; 

5) для представників роботодавців - досвід фахової роботи за профілем 
діяльності всеукраїнського об’єднання роботодавців, що висунуло кандидата, не 
менше п’яти років1; 

6) для представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня - 
статус здобувача вищої освіти (студента/курсанта) першого або другого рівня на 
момент подання документів для участі у конкурсі; 

7) дотримання академічної доброчесності; 
8) досвід у розробленні та/або реалізації процесів забезпечення якості вищої 

освіти відповідно до стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти (ESG 2015), політик у сфері вищої освіти 
(зокрема, робота у складі експертних груп, галузевих експертних рад 
Національного агентства, підрозділів із внутрішнього забезпечення якості вищої 
освіти закладів вищої освіти, науково-методичних комісій (підкомісій) МОН, 
робочих груп з розроблення проєктів нормативних документів, методичних 
матеріалів з питань якості вищої освіти тощо)2. 

 

                                                           
1 Для визначення досвіду фахової роботи буде братися до уваги досвід роботи у реальному секторі економіки або 
співпраці з реальним сектором, розробки професійних та освітніх стандартів, роботи в робочих групах з 
напрацювання нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення якості вищої освіти,  участь в міжнародних 
проектах з якості вищої освіти. 
2 Для визначення досвіду здобувачів вищої освіти також буде братись до уваги інформація щодо досвіду та зусиль 
у відстоюванні інтересів студентів. 
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Звертаємо увагу, що одночасне подання документів одною особою як 
кандидата від суб’єкта висування та як самовисуванця або як кандидата від 
декількох суб’єктів висування не допускається.  

Також звертаємо увагу, що на кандидатів, висунутих Національною 
академією наук, національними галузевими академіями наук, закладами вищої 
освіти державної, комунальної або приватної форми власності, поширюється 
принцип галузевого представництва, який не поширюється на представників 
роботодавців, здобувачів та самовисуванців. Під час забезпечення дотримання 
принципу галузевого представництва Конкурсна комісія керується переліком 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 266. 

 
Документи подаються шляхом надсилання їх електронних примірників на 

адресу електронної пошти. Професійне резюме у форматі EUROPASS та опис 
відповідності кандидата кваліфікаційним вимогам подаються одночасно у двох 
форматах – pdf та текстовому форматі (.doc, .docx). Решта документів подаються 
в сканованому вигляді у форматі pdf. Назви файлів, що надсилаються, повинні 
мати такий вигляд: «Група_Прізвище ІБ_суб’єкт висування_тип документу_мова 
документу», де група 1 – це представники роботодавців, група 2 – здобувачі, група 
3 – всі інші кандидати. Назва файлів з україномовними документами викладена 
українською. Назва файлів з перекладами або двомовних файлів викладена 
англійською. Наприклад, «Група 1_Іваненко ОО_ФРУ_резюме_УКР», «Group 
2_Petrenko VS_ASU_motivation list_ENG», «Група 3_Шевченко АМ_приватний 
ЗВО_трудова книжка_УКР», "Group 3_Shevchenko AM_private 
university_employment record_ENG",  «Group 3_Koval MF_self-nominee_certificate 
of  Ukrainian language_ENG», «Group 3_Koval MF_self-nominee_description of 
compliance_UKR, ENG».  

 
Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати 

документи, необхідні для участі в конкурсі – Пустова Тамара Вікторівна, тел. 
(044) 287-8228, адреса електронної пошти – konkurs2022@mon.gov.ua . 
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Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2015 р. № 266) 

 
01 Освіта/Педагогіка 
02 Культура і мистецтво 
03 Гуманітарні науки 
04 Богослов’я 
05 Соціальні та поведінкові науки 
06 Журналістика 
07 Управління та адміністрування 
08 Право 
09 Біологія 
10 Природничі науки 
11 Математика та статистика 
12 Інформаційні технології 
13 Механічна інженерія 
14 Електрична інженерія 
15 Автоматизація та приладобудування 
16 Хімічна та біоінженерія 
17 Електроніка та телекомунікації 
18 Виробництво та технології 
19 Архітектура та будівництво 
20 Аграрні науки та продовольство 
21 Ветеринарна медицина 
22 Охорона здоров’я 
23 Соціальна робота 
24 Сфера обслуговування 
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 
26 Цивільна безпека 
27 Транспорт 
28 Публічне управління та адміністрування 
29 Міжнародні відносини 


