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ПОРЯДОК
відбору та ведення реєстру експертів Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру відбору експертів Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) для
проведення акредитацій освітніх програм (далі – експерти) та порядок ведення

Реєстру експертів.
2. Відбір експертів (далі – відбір) проводиться за такими етапами:
1) оприлюднення оголошення про початок відбору на офіційному
вебсайті Національного агентства;
2)

прийняття заяв і супровідних документів від кандидатів;

3) вивчення поданих документів, за потреби – телефонне інтерв’ювання
кандидатів співробітниками секретаріату Національного агентства;
4) формування
кандидатів;

і

оприлюднення

переліку

попередньо

відібраних

5) проведення навчання для попередньо відібраних кандидатів щодо
процедури та критеріїв акредитації освітніх програм, а також застосування
Стандартів і рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти в Європейському
просторі вищої освіти (ESG 2015);
6)

проведення тестування попередньо відібраних кандидатів;

7) прийняття Національним агентством
відібраних кандидатів до Реєстру експертів.

рішення

про

включення

3. Організаційну, інформаційну, аналітичну підтримку всіх етапів відбору
забезпечує секретаріат Національного агентства.
З метою обліку інформації про експертів створюється Реєстр експертів,
ведення якого здійснює секретаріат Національного агентства.
Не рідше ніж раз в рік, як правило, на початку навчального року, секретаріат
оновлює склад Реєстру експертів і подає його на затвердження Національного
агентства.
ІІ. Вимоги до учасників відбору
4. Особа може бути відібрана експертом Національного агентства за умов
належності її до однієї із наступних категорій:
1) науково-педагогічний, науковий працівник закладу вищої освіти,
Національної академії наук України, національної галузевої академії наук
України, наукової установи. Для цілей участі у відборі до наукових працівників
прирівнюються докторанти;
2) здобувач вищої освіти. Для цілей участі у відборі з галузей знань 21
«Ветеринарна медицина» та 22 «Охорона здоров’я» до здобувачів вищої освіти
прирівнюються інтерни та лікарі-резиденти.
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ІІІ. Оголошення початку відбору та подача документів
5. Відбір експертів розпочинається з дня оприлюднення секретаріатом
Національного агентства на офіційному вебсайті Національного агентства
відповідного оголошення, яке має містити інформацію про умови відбору.
6. Для участі у відборі особа подає до секретаріату Національного агентства
в електронному вигляді:
1) онлайн анкету, складовою якої є мотиваційний лист;
2) розширене професійне резюме (CV) українською мовою із вказанням
спеціальностей, за якими кандидат кваліфікований бути експертом;
3) для науково-педагогічних, наукових працівників – документ, який
засвідчує їх місце (місця) роботи;
для здобувачів вищої освіти – документ, який підтверджує наявність
статусу здобувача вищої освіти.
Ці документи мають бути видані не раніше як за 1 місяць до дня подання
заяви;
4)
інші документи, які особа вважає за потрібне подати для участі у
відборі (документи, що підтверджують кваліфікацію, сертифікати, свідоцтва,
рекомендаційні листи тощо).
7. З метою уточнення відомостей про кандидатів та їх відбору
співробітники секретаріату Національного агентства можуть проводити
телефонні інтерв’ю з цими особами, отримувати рекомендації від вказаних в
анкеті осіб, а також отримати необхідну інформацію від органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, окремих
осіб.
ІV. Конкурсний відбір
8. За результатами опрацювання поданих документів та телефонних
інтерв’ю секретаріат Національного агентства формує перелік попередньо
відібраних кандидатів та оприлюднює його на офіційному вебсайті
Національного агентства.
Під час попереднього відбору ураховується досвід та професійні
досягнення кандидата, обізнаність із питаннями забезпечення якості вищої
освіти, комунікативні навички, мотивація бути експертом, здатність виконувати
обов’язки експерта, що може визначатися зокрема під час телефонного інтерв’ю,
потреба Національного агентства в експертах з різних галузей знань та
спеціальностей, наявність допуску до державної таємниці.
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9. Особа у будь-якому разі не може бути включена до переліку попередньо
відібраних експертів за умов:
1) неналежності кандидата до будь-якої з категорій, передбачених пунктом
4 цього Порядку;
2) неподання документів, передбачених у пункту 6 цього Порядку;
3) виявлення недостовірної інформації, зазначеної в анкеті або в інших
поданих документах.
10. Попередньо відібрані кандидати допускаються до проходження
навчання щодо процедур і критеріїв акредитацій освітніх програм та Стандартів
і рекомендацій із забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі
вищої освіти (ESG 2015), складовою якого може бути проходження онлайн курсу.
Програма таких тренінгів визначається секретаріатом Національного агентства.
11. До початку навчання попередньо відібрані кандидати надають
документи, які підтверджують їх кваліфікацію за вказаною спеціальністю
(спеціальностями), а саме:
1)

для науково-педагогічних, наукових працівників:

наявність відповідного наукового ступеня; або
наявність відповідного вченого звання; або
наявність науково-педагогічного, наукового або професійного досвіду
відповідно до отриманої вищої освіти не менше трьох років протягом останніх п'яти
років;
2)

для здобувачів вищої освіти:

навчання на освітній програмі за цією спеціальністю; або
наявність вищої освіти, здобутої раніше за цією спеціальністю.
Кандидати, які мають допуск до державної таємниці, додатково подають
документи, що підтверджують його наявність.
Кандидатом може бути визначено не більше трьох спеціальностей.
12. Усі учасники навчання для експертів за підсумками його проходження
складають тестування, програма та критерії оцінювання якого визначаються
секретаріатом Національного агентства.
13. Включення до Реєстру експертів здійснюється за рішенням
Національного агентства. Рішення щодо участі конкретного експерта в
акредитаційній експертизі приймається у порядку, визначеному Положенням про
акредитацію освітніх програм.
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14. Секретаріат Національного агентства не зобов’язаний надавати
пояснення щодо рішень, пов’язаних з відбором експертів.

V. Ведення Реєстру експертів
15. Підставою для включення до Реєстру експертів є рішення
Національного агентства.
16. Інформація про особу у Реєстрі експертів може бути змінена
секретаріатом Національного агентства без прийняття окремого рішення
Національним агентством на підставі відповідного повідомлення експерта та/або
документів, що засвідчують відповідні зміни.
Експерти зобов’язані повідомляти секретаріат Національного агентства про
зміну інформації, що міститься у Реєстрі експертів, зокрема контактних даних,
місць роботи (навчання), втрату статусу науково-педагогічного, наукового
працівника або здобувача вищої освіти, протягом 1 місяця з дня настання таких
змін.
17. Виключення з
Національного агентства.

Реєстру

експертів

відбувається

за

рішенням

18. Відомості щодо експертів, внесених до Реєстру експертів, а саме –
прізвища, імена, по батькові, місця роботи (навчання) та спеціальності, з яких
експерт підтвердив кваліфікацію, підлягають оприлюдненню на офіційному
вебсайті Національного агентства.
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