
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

2 членів галузевої експертної ради з галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», у 

т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

6 членів галузевої експертної ради з галузі знань 02 «Культура і мистецтво»  

1 члена з числа представників роботодавців; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація – 1 особа 

спеціальність 024 Хореографія– 1 особа 

спеціальність 025 Музичне мистецтво – 1 особа  

спеціальність 026 Сценічне мистецтво  – 1 особа 

спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності – 1 особа 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

3 членів галузевої експертної ради з галузі знань 03 «Гуманітарні науки», у 

т. ч.: 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 033 Філософія – 1 особа 

спеціальність 034 Культурологія – 1 особа 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  
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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

5 членів галузевої експертної ради з галузі знань 04 «Богослов’я» 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  
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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

2 членів галузевої експертної ради з галузі знань 05 «Поведінкові та 

соціальні науки», у т. ч.: 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 054 Соціологія – 2 особи. 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  
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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

1 членів галузевої експертної ради з галузі знань 06 «Журналістика», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 
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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

2 членів галузевої експертної ради з галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування», у т. ч.: 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 075 Маркетинг – 2 осіб; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

4 членів галузевої експертної ради з галузі знань 09 «Біологія», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 091 Біологія – 3 осіб; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

2 членів галузевої експертної ради з галузі знань 10 «Природничі науки», у 

т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 106 Географія – 1 осіб; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

3 членів галузевої експертної ради з галузі знань 11 «Математика і 

статистика», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців. 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

1 членів галузевої експертної ради з галузі знань 12 «Інформаційні 

технології», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

1 членів галузевої експертної ради з галузі знань 13 «Механічна інженерія», 

у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

3 членів галузевої експертної ради з галузі знань 14 «Електрична 

інженерія», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 142 Енергетичне машинобудування  – 1 особа; 

спеціальність 145 Гідроенергетика – 1 особа; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

1 членів галузевої експертної ради з галузі знань 15 «Автоматизація та 

приладобудування», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

2 членів галузевої експертної ради з галузі знань 16 «Хімічна та 

біоінженерія», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

3 членів галузевої експертної ради з галузі знань 17 «Електроніка  та 

телекомунікації», у т. ч.: 

2 члена з числа представників роботодавців; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

3 членів галузевої експертної ради з галузі знань 18 «Виробництво та 

технології», у т. ч.: 

2  члена з числа представників роботодавців; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 184 Гірництво – 1 особа. 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

 

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

6 членів галузевої експертної ради з галузі знань 19 «Архітектура та 

будівництво», у т. ч.: 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 193 Геодезія та землеустрій  – 1 особа; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

6 членів галузевої експертної ради з галузі знань 20 «Аграрні науки та 

продовольство», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 202 Захист і карантин рослин 1 особа 

спеціальність 203 Садівництво та виноградарство  – 1 особа 

спеціальність 206 Садово-паркове господарство – 1 особа 

спеціальність 208 Агроінженерія – 1 особа 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

2 членів галузевої експертної ради з галузі знань 21 «Ветеринарна 

медицина», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза – 1 особа 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

3 членів галузевої експертної ради з галузі знань 22 «Охорона здоров’я», у 

т. ч.: 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 223 Медсестринство – 1 особа 

спеціальність 228 Педіатрія – 2 особа 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

3 членів галузевої експертної ради з галузі знань 23 «Соціальна робота», у 

т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

2 членів галузевої експертної ради з галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

7 членів галузевої експертної ради з галузі знань 25 «Воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного кордону», у т. ч.: 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 251 Державна безпека – 1 особа; 

спеціальність 252  Безпека державного кордону– 1 особа; 

спеціальність 255 Озброєння та військова техніка  – 1 особа. 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

5 членів галузевої експертної ради з галузі знань 26 «Цивільна безпека», у 

т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  

 

 

Керівник секретаріату       М.Винницький 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

4 членів галузевої експертної ради з галузі знань 27 «Транспорт», у т. ч.: 

2 члена з числа представників роботодавців; 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 272 Авіаційний транспорт – 1 особа; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

1 членів галузевої експертної ради з галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування», у т. ч.: 

1 члена з числа представників здобувачів вищої освіти; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для представників здобувачів вищої освіти – 

https://forms.gle/nMJkAgLEYu8HLpr46  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

протокол від 06 вересня 2019 №10 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про проведення конкурсу з відбору членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

 

Відповідно до Порядку висування кандидатур і обрання членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

затвердженого рішенням від 21 травня 2019 р. (протокол № 4) (зі змінами), 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти оголошує про 

проведення конкурсу з відбору: 

3 членів галузевої експертної ради з галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини», у т. ч.: 

1 члена з числа представників роботодавців; 

членів за окремими спеціальностями: 

спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії– 2 особи; 

 

Документи для участі у конкурсі приймаються у період з 09.09.2019 р. по 

27.09.2019 р. шляхом заповнення онлайн-форм, розміщених за посиланнями: 

для науково-педагогічних, наукових працівників –

https://forms.gle/ee4S9aK4cxJywTR6A  

для представників роботодавців – https://forms.gle/DTmDKPSuQeMgBor36 
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