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НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
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сайт – www.naqa.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 40927307 

_____________________________________________________________________________________________ 

Закладам вищої освіти та науковим установам 

Щодо інформаційної системи Національного агентства, 

якою оприлюднюються дані про склад разових  

спеціалізованих вчених рад із захисту докторів філософії 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 6 Закону України «Про вищу освіту» інформація 

про утворену разову спеціалізовану вчену раду, дату, час і місце проведення атестації 

оприлюднюється закладами вищої освіти, науковими установами на своїх офіційних веб-

сайтах відповідно до законодавства та подається в електронному вигляді до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство), яке 

оприлюднює таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті. 

Поруч з тим, відповідно до пункту 57 Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 12 січня 2022 року № 44 (далі – Порядок), заклад вищої освіти 

(наукова установа) подає інформацію, передбачену цим Порядком, до Національного 

агентства через інформаційну систему у вигляді документів в електронній формі, 

згенерованих засобами інформаційної системи, на які накладається електронний підпис 

уповноваженої посадової особи закладу. 

Також, згідно з абзацом шостим пункту 2 Порядку, Національне агентство 

адмініструє інформаційну систему Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти визначає порядок функціонування інформаційної системи, який повинен 

передбачати її функціональні можливості, компоненти інформаційної системи та механізм 

їх функціонування, перелік відомостей, які вносяться до інформаційної системи та порядок 

автентифікації. 

На підставі викладеного повідомляємо: 

1. Інформаційна система Національного агентства доступна за посиланням  

https://svr.naqa.gov.ua/. 

2. Інструкція із застосування інформаційної системи Національного агентства   

доступна за посиланням: https://wiki.naqa.gov.ua/uk/svr. 
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3. Інформаційна система Національного агентства використовує відомості 

ЄДЕБО про освітньо-наукові програми та про наукових (науково-педагогічних) 

працівників закладів вищої освіти (наукових установ) України. У зв’язку з чим 

відповідальність за своєчасне внесення до ЄДЕБО інформації про відповідні освітньо-

наукові програми, покладається на заклади (установи), які утворюють разові спеціалізовані 

вчені ради, а інформації про наукових (науково-педагогічних) працівників, які 

рекомендуються до складу разових спеціалізованих вчених рад – на заклади (установи), в 

яких вони працюють. 
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