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ПОРЯДОК 
погодження стандартів вищої освіти Національним агентством із забезпечення 

якості вищої освіти 

 

 

1. Цей Порядок визначає процедури погодження стандартів вищої освіти 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі – 

Національне агентство). 

2. Для погодження стандарту вищої освіти центральний орган виконавчої 

влади у сфері освіти і науки надсилає до Національного агентства: 

1) проєкт стандарту вищої освіти; 

2) документи стосовно зовнішнього рецензування проєкту стандарту; 

3) копію протоколів (витяги з протоколу) засідання Науково-методичної 

ради та відповідної науково-методичної комісії за результатами доопрацювання 

проєкту стандарту з урахуванням висловлених зауважень зовнішнього 

рецензування, методичної експертизи та пропозицій громадського обговорення; 

4) інформацію про оприлюднення проєкту стандарту, надісланого до 

Національного агентства, на офіційному вебсайті центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки. 

3. Якщо проєкт стандарту надійшов до Національного агентства без 

документів, визначених пунктом 2 цього Порядку, секретаріат Національного 

агентства повертає його до центрального органу виконавчої влади у сфері освіти 

і науки без розгляду. 



4. Документи, визначені пунктом 2 цього Порядку, передаються на розгляд 

галузевої експертної ради за відповідною галуззю знань. 

5. Галузева експертна рада розглядає проєкт стандарту на своєму засіданні 

протягом 1 місяця з дня його надходження, за результатами чого приймає одне з 

таких рішень: 

1) про рекомендацію щодо погодження проєкту стандарту вищої освіти; 

2) про рекомендацію щодо відмови у погодженні проєкту стандарту вищої 

освіти. У такому разі у рішенні галузевої експертної ради мають бути зазначені 

зауваження та пропозиції щодо проєкту стандарту. 

Члени галузевої експертної ради, які є розробниками стандарту вищої 

освіти, не беруть участь у розгляді питання про його погодження. 

6. Рішення (витяг з протоколу) галузевої експертної ради разом з 

документами, передбаченими пунктом 2 цього Порядку, вносяться секретаріатом 

Національного агентства на розгляд Національного агентства не пізніше як за 5 

робочих днів до засідання Національного агентства. 

До розгляду питання на засіданні Національного агентства, комітет 

Національного агентства, до предмета відання його належить питання стандартів 

вищої освіти, може розглянути проєкт стандарту на своєму засіданні та надати 

власну рекомендацію щодо його погодження або відмови у погодженні. 

Відсутність рекомендації комітету не перешкоджає розгляду відповідного 

питання на засіданні Національного агентства. 

7. Національне агентство з урахуванням відповідних рекомендацій 

приймає одне з таких рішень: 

1) про погодження проєкту стандарту вищої освіти; 

2) про відмову у погодженні проєкту стандарту вищої освіти. 

8. Секретаріат Національного агентства протягом 10 робочих днів з дня 

прийняття рішення направляє його до центрального органу виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. 

9. Нова редакція цього Порядку вступає в дію з 10 грудня 2019 року. 

 

 


