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ПОРЯДОК 

висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок визначає етапи проведення конкурсу, порядок висування 

кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад (далі – ГЕР) 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне 

агентство).  

2. Конкурс з обрання членів ГЕР (далі – конкурс) проводиться за такими 

етапами: 

2.1 оголошення конкурсу за рішенням Національного агентства; 

2.2 оприлюднення оголошення про конкурс на офіційному сайті 

Національного агентства;  

2.3 прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 

2.4 перевірка поданих документів секретаріатом Національного агентства; 

2.5 оцінювання учасників конкурсу членами конкурсної комісії; 

2.6 прийняття Національним агентством рішення про затвердження 

(внесення змін до) складу ГЕР; 

2.7. оприлюднення результатів конкурсу на офіційному сайті 

Національного агентства після прийняття рішення про затвердження (внесення 

змін до) складу ГЕР. 

3. Для організації та проведення конкурсу з обрання членів ГЕР (далі – 

конкурс) Національне агентство своїм рішенням утворює конкурсну комісію з 

відбору членів галузевих експертних рад (далі – конкурсна комісія) з числа членів 

Національного агентства. 

4. Конкурсна комісія складається із постійної та змінної частин. Склад 

змінної частини конкурсної комісії затверджується окремо за кожною галуззю 
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знань. За рішенням Національного агентства склад змінної частини конкурсної 

комісії за певною галуззю знань може не затверджуватися. 

5. Під час проведення конкурсу конкурсна комісія діє у складі членів її 

постійної частини та членів змінної частини за відповідною галуззю. 

6. Організаційне, інформаційне, аналітичне забезпечення проведення 

конкурсу та діяльності конкурсної комісії здійснює секретаріат Національного 

агентства. 

ІІ. Вимоги до членів ГЕР 

7. Особа може бути обрана до складу ГЕР за умов належності її до однієї з 

наступних категорій: 

7.1 науково-педагогічний, науковий працівник закладу вищої освіти, 

Національної академії наук України, національної галузевої академії наук 

України, наукової установи; 

7.2 представник роботодавців, їх організацій та об’єднань, професійних 

асоціацій (далі – представник роботодавців); 

7.3 представник органів студентського самоврядування (здобувачів вищої 

освіти) (далі – представник здобувачів вищої освіти); 

7.4 міжнародний експерт. 

8. За наявності підстав для одночасного віднесення особи до декількох 

категорій, передбачених пунктом 7 цього Порядку, така особа бере участь у 

конкурсі за кожною категорією, вказаною нею в заявах-анкетах (додаток 1), що 

окремо подаються з повним пакетом документів, визначених для кожної 

конкурсної позиції у пункті 9 цього Порядку.  

9. Вимоги до осіб, які беруть участь у конкурсі до ГЕР: 

9.1 для науково-педагогічних, наукових працівників – наявність наукового 

ступеня за спеціальністю відповідної галузі; досвід участі в розробці, 

впровадженні та розвитку освітньої програми; досвід забезпечення якості вищої 

освіти та інші вимоги, що визначаються умовами конкурсу; 

9.2 для представників роботодавців – досвід фахової роботи у відповідній 

галузі не менше п’яти років та висування для участі у конкурсі організацією 

роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або професійною 

асоціацією та інші вимоги, що визначаються умовами конкурсу; 

9.3 для представників здобувачів вищої освіти – одночасно: 

9.3.1 наявність статусу здобувача вищої освіти (студента, курсанта, 

аспіранта, ад’юнкта, асистента-стажиста) станом на момент подання документів 

для участі у конкурсі. Під час конкурсу до ГЕР з галузей знань 21 «Ветеринарна 
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медицина» та 22 «Охорона здоров’я» до здобувачів вищої освіти прирівнюються 

інтерни та лікарі-резиденти; 

9.3.2 навчання на освітній програмі за галуззю знань / спеціальністю 

відповідної ГЕР або наявність вищої освіти, раніше здобутої за такою галуззю / 

спеціальністю; 

9.3.3 висування для участі у конкурсі органом студентського 

самоврядування закладу вищої освіти (його територіально відокремленого 

структурного підрозділу) або національним об’єднанням студентів України та 

інші вимоги, що визначаються умовами конкурсу; 

9.4 для міжнародних експертів – науковий ступінь у відповідній галузі 

знань або досвід фахової роботи в галузі не менше п’яти років, досвід успішного 

навчання або роботи у закордонному закладі вищої освіти (науковій установі), 

досвід участі в розробці, впровадженні та розвитку освітньої програми або 

забезпечення якості вищої освіти в закордонному закладі вищої освіти (науковій 

установі) та інші вимоги, що визначаються умовами конкурсу. 

ІІІ. Оголошення конкурсу 

10. Рішення про оголошення конкурсу ухвалює Національне агентство на 

підставі наявності вакансії у ГЕР або за потреби переобрання ГЕР у повному 

складі.  

11. Інформація про оголошення конкурсу оприлюднюється на офіційному 

сайті Національного агентства. 

12. У рішенні про оголошення конкурсу зазначаються вакансії у розрізі 

квот та спеціальностей і строки приймання документів для участі у конкурсі. 

IV. Подання документів та допуск до участі у конкурсі 

13. Для участі у конкурсі особа подає до секретаріату Національного 

агентства в електронному вигляді (у форматі PDF): 

13.1 заяву-анкету про участь у конкурсі за формою, наведеною в додатках 

1.1–1.4 до цього Порядку; 

13.2 розширене професійне резюме (CV) українською мовою та/або 

англійською мовою; 

13.3 мотиваційний лист українською та/або англійською мовою; 

13.4 для науково-педагогічних, наукових працівників: 

13.4.1 документ, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на 

момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом 

та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше дати початку 

приймання документів для участі у конкурсі;  
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13.4.2 документ, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) за 

спеціальністю відповідної галузі знань (нострифіковані іноземні дипломи);  

13.4.3 документ, який засвідчує наявність вищої освіти;  

13.4.4 інші документи, перелік яких визначається умовами конкурсу; 

13.5 для представників роботодавців:  

13.5.1 документ, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на 

момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом 

та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше дати початку 

приймання документів для участі у конкурсі;  

13.5.2 документ, що підтверджує висування для участі у конкурсі 

організацією роботодавців, об’єднанням організацій роботодавців або 

професійною асоціацією, виданий не раніше дати початку приймання документів 

для участі у конкурсі;  

13.5.3 письмове підтвердження суб’єкта висування щодо наявності у 

кандидата досвіду фахової роботи в галузі не менше 5 років;  

13.5.4 інші документи, перелік яких визначається умовами конкурсу;  

13.6 для представників здобувачів вищої освіти:  

13.6.1 документ,  який  засвідчує  наявність  статусу  здобувача  вищої  

освіти, інтерна, лікаря-резидента із зазначенням галузі знань, виданий не раніше 

дати початку приймання документів для участі у конкурсі;  

13.6.2 документ про вищу освіту (якщо особа подається на конкурс до ГЕР 

за галуззю знань, яка відповідає раніше здобутій вищій освіті за відповідною 

галуззю знань);  

13.6.3 документ,  що  підтверджує  висування  для  участі  у  конкурсі  

органом студентського самоврядування закладу вищої освіти (його 

територіально відокремленого структурного підрозділу) або національним 

об’єднанням студентів України, виданий не раніше дати початку приймання 

документів для участі у конкурсі;  

13.6.4 документ, що підтверджує середній бал (GPA) здобувача вищої 

освіти за результатами останньої екзаменаційної сесії за 100-бальною шкалою, 

виданий не раніше дати початку приймання документів для участі у конкурсі;  

13.6.5 інші документи, перелік яких визначається умовами конкурсу;  

13.7 для міжнародних експертів:  

13.7.1 документ, що засвідчує місце (усі місця) роботи кандидата станом на 

момент подання документів для участі в конкурсі (у тому числі за сумісництвом 

та суміщенням) (довідка з місця роботи тощо), виданий не раніше дати початку 

приймання документів для участі у конкурсі;  
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13.7.2 документ, який засвідчує наявність наукового(их) ступеня(ів) (за 

наявності);  

13.7.3 документ, який засвідчує наявність вищої освіти;  

13.7.4 інші документи, перелік яких визначається умовами конкурсу. 

13.8 документи, які особа вважає за потрібне подати для участі в конкурсі 

(рекомендаційні листи, свідоцтва, сертифікати тощо).  

14. Учасники конкурсу з числа науково-педагогічних, наукових 

працівників подають повний пакет документів на кожну вакансію, якщо бажають 

взяти участь у конкурсі до різних ГЕР чи в межах однієї ГЕР за різними 

спеціальностями. 

V. Перевірка поданих документів та оцінювання учасників конкурсу 

15. Секретаріат Національного агентства перевіряє подані документи. До 

участі у конкурсі не допускають,  якщо: 

15.1 подані документи не відповідають вимогам пункту 13 цього Порядку; 

15.2 до складу ГЕР вже входить особа з тієї самої установи, організації, 

закладу за відповідною квотою, окрім здобувачів вищої освіти. 

16. Документи осіб, які відповідають встановленим вимогам, передаються 

для оцінювання конкурсній комісії. 

17. Оцінювання учасників конкурсу відбувається шляхом оцінювання 

кожним членом конкурсної комісії (у відповідному складі) кожного учасника 

конкурсу за кожним із критеріїв, визначених у додатку 2 до цього Порядку. 

Оцінювання міжнародних експертів відбувається в той же спосіб за критеріями, 

що визначаються умовами конкурсу. Оцінка окремого члена конкурсної комісії є 

сумою його оцінок за усі критерії. 

18. У разі наявності у члена конкурсної комісії (у відповідному складі) 

реального або потенційного конфлікту інтересів щодо певного учасника, він не 

бере участь у його оцінюванні. 

19. Підсумковою оцінкою учасника конкурсу є середнє арифметичне усіх 

виставлених йому членами конкурсної комісії (у відповідному складі) оцінок, 

обраховане з точністю до сотих. 

20. До підведення підсумків конкурсу конкурсна комісія може встановити 

пороговий бал для учасників конкурсу до певної ГЕР, у тому числі різні порогові 

бали для учасників конкурсу за різними квотами. 

21. Інформація про оцінки конкурсної комісії та пороговий бал (у разі його 

встановлення) заноситься до рейтингової відомості, яка підписується усіма 

членами конкурсної комісії (у відповідному складі). 

22. Конкурсант має право у межах термінів конкурсу:  
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22.1 відкликати заяву та пакет документів;  

22.2 надати додаткові документи. 

VI. Результати конкурсу 

23. Рішення про затвердження (внесення змін до) складу ГЕР ухвалює 

Національне агентство на підставі підсумків конкурсу. 

24. Вакансії у ГЕР з числа представників роботодавців заповнюються за 

наступним алгоритмом: 

24.1 виключаються учасники, які набрали менше ніж визначений 

прохідний бал (у разі його встановлення); 

24.2 до складу ГЕР у межах вакантних посад відбираються учасники 

конкурсу з числа представників роботодавців, які отримали найбільші підсумкові 

оцінки та які не працюють на одному підприємстві, установі, організації. 

25. Вакантні посади у ГЕР з числа представників здобувачів вищої освіти 

заповнюються за наступним алгоритмом: 

25.1 виключаються учасники, які набрали менше ніж визначений 

прохідний бал (у разі його встановлення); 

25.2 до складу ГЕР у межах вакантних посад відбираються учасники 

конкурсу з числа представників здобувачів вищої освіти, які отримали найбільші 

підсумкові оцінки та які не навчаються в одній установі, організації, закладі. 

26. Вакансія з числа науково-педагогічних, наукових працівників 

заповнюється за результатами найбільшої підсумкової оцінки учасника за квотою 

спеціальності: 

26.1 вважається відібраним учасник конкурсу з числа науково-

педагогічних, наукових працівників, який отримав найбільшу (наступну 

найбільшу) підсумкову оцінку. 

26.2 після цього кроку із підсумкового рейтингу виключаються усі інші 

учасники, які працюють у тому ж закладі, установі, організації, що і відібраний 

учасник конкурсу. 

26.3 якщо після чергового виконання підпункту 1 цього пункту в ГЕР 

повністю заміщується квота певної спеціальності, із підсумкового рейтингу 

виключаються усі учасники, які не представляють цю спеціальність; 

26.4 виконання підпункту 1 цього пункту повторюється до повного 

заміщення усіх вакантних посад у ГЕР або до вичерпання учасників конкурсу. 

27. Якщо після виконання алгоритму, передбаченого пунктами 24–26 цього 

Порядку, неможливо повністю заповнити вакансії у ГЕР, то вони лишаються 

незаповненими. 
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28. Упродовж 10 робочих днів з дня ухвалення рішення про затвердження 

(внесення зміну до) складу ГЕР особа зобов’язана подати до секретаріату 

Національного  агентства: 

28.1 заяву (додаток 3) і договір (додаток 4) про роботу у складі ГЕР, 

декларацію про дотримання принципів академічної доброчесності (додаток 5), 

згоду про збір та  обробку персональних даних (додаток 6); 

28.2 підтвердження усунення нею обставин, які на момент подання 

документів для участі у конкурсі мала такі обставини, що унеможливлюють 

роботу у складі ГЕР, відповідно до п. 11 Положення про галузеві експертні ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  
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Додаток 1.1 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 
 

Конкурсній комісії з відбору членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

 

ЗАЯВА-АНКЕТА 

про участь у конкурсі з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства  

із забезпечення якості вищої освіти 

(для науково-педагогічних, наукових працівників) 

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 

   

 

Прошу віднести мене до спеціальності, яка відповідає моєму науковому ступеню 

    

 

І. Інформація про учасника конкурсу 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові (за наявності)  

Електронна адреса  

Контактний номер телефону  

Інформація про місце (місця) роботи станом на момент подання документів для участі у 

конкурсі (вказуються усі місця роботи, у т. ч. за сумісництвом та суміщенням) 

1 
Місце роботи  

Посада  

2 
Місце роботи  

Посада  

3 
Місце роботи  

Посада  

 

 



 9 

ІІ. Інформація щодо дотримання вимог до членів ГЕР 

Інформація про науковий ступінь 

Назва наукового ступеня  

Спеціальність (наукова 

спеціальність) на момент 

присудження ступеня 

 

Реквізити документа про 

науковий ступінь 
 

Тема дисертації  

 
 

Інформація про вишу освіту 

Спеціальність (на момент 

здобуття вищої освіти) та 

рівень вищої освіти 

 

Реквізити документа про 

вищу освіту 
 

Назва закладу вищої 

освіти (на час здобуття 

вищої освіти) 

 

 

ІІІ. Відомості про академічний та професійний досвід 

Опишіть Ваш досвід  у сфері забезпечення якості вищої освіти, співпраці із національними та міжнародними 

інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проєктами (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід закордонного викладання, стажування та/або навчання (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід щодо розроблення політик у сфері вищої освіти (участь у підготовці проєктів законів, 

інших актів законодавства; участь у робочих, дорадчих органах при органах публічної влади з питань освіти; 

участь у розробленні стандартів вищої освіти тощо) (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, внутрішньому забезпеченні 

якості вищої освіти (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід та професійні досягнення у науковій діяльності (не більше 500 слів) 

 

 

IV. Вимоги щодо несумісності 

Зазначте позначкою «Х» або іншою, якщо станом на момент подання документів для 

участі у конкурсі Ви є: 

 керівником або заступником керівника закладу вищої освіти, наукової установи, 

Національної академії наук України, національної галузевої академії наук 

 засновником приватного закладу вищої освіти 
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 членом або працівником секретаріату Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

 членом Науково-методичної ради або науково-методичної комісії центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 

 засновником або членом (працівник, експерт) незалежних установ акредитації, 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти 

 

V. Запевнення 

Шляхом підписання цієї заяви я підтверджую, що: 

(1) усі відомості, які містяться у цій заяві-анкеті та поданих мною документах, є 

достовірними;  

(2) у разі обрання мене до складу галузевої експертної ради зобов’язуюся у 

встановлений строк усунути обставини, які унеможливлюють моє входження до складу 

галузевої експертної ради. 

Шляхом підписання цієї заяви я надаю згоду на: 

(1) перевірку усіх захищених мною дисертацій та усіх публікацій мого (спів)авторства 

на предмет дотримання академічної доброчесності;  

(2) оброблення і зберігання персональних даних, що містяться у поданих мною 

документах; 

(3) у разі успішного проходження конкурсу – на оприлюднення інформації про моє 

входження до складу галузевої експертної ради, включаючи, але не виключно, мого прізвища, 

імені, по батькові, місця роботи (навчання). 

 

Із Порядком висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ознайомлений/а. 

 

«____»______________ 20____ р.      _______________ 

  



 11 

Додаток 1.2 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 
 

Конкурсній комісії з відбору членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

 

ЗАЯВА-АНКЕТА 

про участь у конкурсі з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства  

із забезпечення якості вищої освіти 

(для представників роботодавців) 

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 

   

 

І. Інформація про учасника конкурсу 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові (за наявності)  

Електронна адреса  

Контактний номер телефону  

Інформація про місце (місця) роботи станом на момент подання документів для участі у 

конкурсі (вказуються усі місця роботи, у т. ч. за сумісництвом та суміщенням) 

1 
Місце роботи  

Посада  

2 
Місце роботи  

Посада  

3 
Місце роботи  

Посада  

 

ІІ. Інформація щодо дотримання вимог до членів ГЕР 

Суб’єкт висування  

До заяви додається підтвердження суб’єкта висування про наявність стажу фахової роботи у 

відповідній галузі не менше 5 років 
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ІІІ. Відомості про академічний та професійний досвід 

Опишіть Ваш досвід у сфері забезпечення якості вищої освіти, співпраці із національними та міжнародними 

інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проєктами (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід закордонного викладання, стажування та/або навчання (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід щодо розроблення політик у сфері вищої освіти (участь у підготовці проєктів законів, 

інших актів законодавства; участь у робочих, дорадчих органах при органах публічної влади з питань освіти; 

участь у розробленні стандартів вищої освіти тощо) (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід та професійні досягнення у відповідній галузі професійної діяльності, зазначте про 

наявність освіти у відповідній галузі (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід участі або співпраці з організаціями роботодавців України чи за кордоном у сфері 

розробки документації щодо присвоєння кваліфікацій, освітніх процесів, стандартів тощо (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід співпраці із закладами вищої освіти (у т. ч. окремими учасниками освітнього процесу 

закладів вищої освіти, участі у внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти тощо) (не більше 500 слів) 

 

 

IV. Вимоги щодо несумісності 

Зазначте позначкою «Х» або іншою, якщо станом на момент подання документів для 

участі у конкурсі Ви є: 

 керівником або заступником керівника закладу вищої освіти, наукової установи, 

Національної академії наук України, національної галузевої академії наук 

 засновником приватного закладу вищої освіти 

 членом або працівником секретаріату Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

 членом Науково-методичної ради або науково-методичної комісії центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 

 засновником або членом (працівник, експерт) незалежних установ акредитації, 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти 

 

V. Запевнення 

Шляхом підписання цієї заяви я підтверджую, що: 

(1) усі відомості, які містяться у цій заяві-анкеті та поданих мною документах, є 

достовірними;  
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(2) у разі обрання мене до складу галузевої експертної ради зобов’язуюся у 

встановлений строк усунути обставини, які унеможливлюють моє входження до складу 

галузевої експертної ради. 

Шляхом підписання цієї заяви я надаю згоду на: 

(1) перевірку усіх захищених мною дисертацій та усіх публікацій мого (спів)авторства 

на предмет дотримання академічної доброчесності;  

(2) оброблення і зберігання персональних даних, що містяться у поданих мною 

документах; 

(3) у разі успішного проходження конкурсу – на оприлюднення інформації про моє 

входження до складу галузевої експертної ради, включаючи, але не виключно, мого прізвища, 

імені, по батькові, місця роботи (навчання). 

 

Із Порядком висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ознайомлений/а. 

 

«____»______________ 20____ р.      _______________ 
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Додаток 1.3 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 
 

Конкурсній комісії з відбору членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

 

ЗАЯВА-АНКЕТА 

про участь у конкурсі з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства  

із забезпечення якості вищої освіти 

(для представників здобувачів вищої освіти) 

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 

   

 

І. Інформація про учасника конкурсу 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові (за наявності)  

Електронна адреса  

Контактний номер телефону  

 

ІІ. Інформація щодо дотримання вимог до членів ГЕР 

Поточне місце навчання 

кандидата 

 

Статус кандидата станом на момент подання документів для участі у конкурсі (поставте 

позначку «Х» або іншу): 

 студент (курсант)  аспірант (ад’юнкт) 

 асистент-стажист  інтерн, лікар-резидент 

Інформація про здобуття або наявність вищої освіти за відповідною галуззю знань (поставте 

позначку «Х» або іншу): 

 навчання на освітній 

програмі за відповідною 

галуззю знань 

Назва освітньої 

програми 

 

Рівень вищої освіти  

Спеціальність  
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 наявність здобутої раніше 

вищої освіти за відповідною 

галуззю знань 

Спеціальність (на 

момент здобуття вищої 

освіти) та рівень вищої 

освіти 

 

Реквізити документа 

про вищу освіту 

 

Назва закладу вищої 

освіти (на момент 

здобуття вищої освіти) 

 

Суб’єкт висування  

 

ІІІ. Відомості про академічний та професійний досвід 

Опишіть Ваш досвід у сфері забезпечення якості вищої освіти, співпраці із національними та міжнародними 

інституціями у сфері вищої освіти, освітніми проєктами (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід закордонного викладання, стажування та/або навчання (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід щодо розроблення політик у сфері вищої освіти (участь у підготовці проєктів законів, 

інших актів законодавства; участь у робочих, дорадчих органах при органах публічної влади з питань освіти; 

участь у розробленні стандартів вищої освіти тощо) (не більше 500 слів) 

 

Опишіть Ваш досвід участі у діяльності органів студентського самоврядування та/або національного 

об’єднання студентів України (не більше 500 слів) 

 

Ваш середній бал (GPA) за результатами 

останньої екзаменаційної сесії (за 100-

бальною шкалою) 

 

 

IV. Вимоги щодо несумісності 

Зазначте позначкою «Х» або іншою, якщо станом на момент подання документів для 

участі у конкурсі Ви є: 

 

 керівником або заступником керівника закладу вищої освіти, наукової установи, 

Національної академії наук України, національної галузевої академії наук 

 засновником приватного закладу вищої освіти 

 членом або працівником секретаріату Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

 членом Науково-методичної ради або науково-методичної комісії центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 

 засновником або членом (працівник, експерт) незалежних установ акредитації, 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти 
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V. Запевнення 

Шляхом підписання цієї заяви я підтверджую, що: 

(1) усі відомості, які містяться у цій заяві-анкеті та поданих мною документах, є 

достовірними;  

(2) у разі обрання мене до складу галузевої експертної ради зобов’язуюся у 

встановлений строк усунути обставини, які унеможливлюють моє входження до складу 

галузевої експертної ради. 

Шляхом підписання цієї заяви я надаю згоду на: 

(1) перевірку усіх захищених мною дисертацій та усіх публікацій мого (спів)авторства 

на предмет дотримання академічної доброчесності;  

(2) оброблення і зберігання персональних даних, що містяться у поданих мною 

документах; 

(3) у разі успішного проходження конкурсу – на оприлюднення інформації про моє 

входження до складу галузевої експертної ради, включаючи, але не виключно, мого прізвища, 

імені, по батькові, місця роботи (навчання). 

 

Із Порядком висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ознайомлений/а. 

 

 

«____»______________ 20____ р.      _______________ 
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Додаток 1.4 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 
 

Конкурсній комісії з відбору членів галузевих 

експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

 

ЗАЯВА-АНКЕТА 

про участь у конкурсі з відбору членів галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

(міжнародний експерт) 

 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі з відбору членів галузевої експертної ради 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за галуззю знань  

   

 

І. Інформація про учасника конкурсу 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові (за наявності)  

Електронна адреса  

Контактний номер телефону  

Інформація про місце (місця) роботи станом на момент подання документів для участі у 

конкурсі (вказуються усі місця роботи, у т.ч. за сумісництвом та суміщенням) 

1 
Місце роботи  

Посада  

2 
Місце роботи  

Посада  

3 
Місце роботи  

Посада  

 

ІІ. Інформація щодо дотримання вимог до членів ГЕР 

Підтверджую відповідність обов’язковим вимогам згідно з пп. 9.4 Порядку (зазначте 

позначкою «Х» або іншою) 
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 науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не 

менше п’яти років 

 досвід успішного навчання або роботи у закордонному закладі вищої освіти (науковій 

установі) 

 досвід участі в розробці, впровадженні та розвитку освітньої програми або 

забезпечення якості вищої освіти в закордонному закладі вищої освіти (науковій 

установі) 

 

Інформація про науковий ступінь (за наявності) 

Назва наукового ступеня  

Реквізити документа про 

науковий ступінь 
 

Тема дисертації  

 

Інформація про вищу освіту 

Спеціальність (на момент 

здобуття вищої освіти) та 

рівень вищої освіти 

 

Реквізити документа про 

вищу освіту 
 

Назва закладу вищої 

освіти (на час здобуття 

вищої освіти) 

 

 

ІІІ. Відомості про академічний та професійний досвід  

Участі у акредитації освітніх програм за кордом в якості експерта: 

 

Входження до реєстру експертів іноземної інституції оцінювання якості вищої освіти  

 

Залучення до роботи інших установ оцінювання якості вищої освіти або до відповідних міжнародних проєктів  

 

Викладання упродовж семестра чи більше у закордонному закладі вищої освіти/науковій установі  

 

Досвід навчання, отримання наукового ступеня:  

 

Робота на посаді науково-педагогічного працівника у закордонному закладі вищої освіти  

 

Робота на посаді наукового працівника у закордонній науковій установі  

 

Закордонне стажування  
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Публікації в іноземних виданнях  

 

 

IV. Вимоги щодо несумісності 

Зазначте позначкою «Х» або іншою, якщо станом на момент подання документів для 

участі у конкурсі Ви є (якщо ці обставини стосується діяльності в Україні): 

 керівником або заступником керівника закладу вищої освіти, наукової установи, 

Національної академії наук України, національної галузевої академії наук 

 засновником приватного закладу вищої освіти 

 членом або працівником секретаріату Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти 

 членом Науково-методичної ради або науково-методичної комісії центрального органу 

виконавчої влади у сфері освіти і науки 

 засновником або членом (працівник, експерт) незалежних установ акредитації, 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти 

 

V. Запевнення 

Шляхом підписання цієї заяви я підтверджую, що: 

(1) усі відомості, які містяться у цій заяві-анкеті та поданих мною документах, є 

достовірними;  

(2) у разі обрання мене до складу галузевої експертної ради зобов’язуюся у 

встановлений строк усунути обставини, які унеможливлюють моє входження до складу 

галузевої експертної ради. 

Шляхом підписання цієї заяви я надаю згоду на: 

(1) перевірку усіх захищених мною дисертацій та усіх публікацій мого (спів)авторства 

на предмет дотримання академічної доброчесності;  

(2) оброблення і зберігання персональних даних, що містяться у поданих мною 

документах; 

(3) у разі успішного проходження конкурсу – на оприлюднення інформації про моє 

входження до складу галузевої експертної ради, включаючи, але не виключно, мого прізвища, 

імені, по батькові, місця роботи (навчання). 

 

Із Порядком висування кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти ознайомлений/а. 

 

«____»______________ 20____ р.      _______________ 
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Appendix 1.4 

to the Procedure for nominating candidates 

and selecting members of sectoral expert 

councils of the National Agency for Higher 

Education Quality Assurance  
 

To the selection committee for the selection of 

members of sectoral expert councils of the National 

Agency for Higher Education Quality Assurance  

 

APPLICATION-QUESTIONNAIRE 

on participation in the competition for the selection of members of sectoral expert councils of the 

National Agency for Higher Education Quality Assurance (international expert) 

 

I request to participate in the competition for the selection of members of the sectoral expert council 

of the National Agency for Higher Education Quality Assurance  

   

 

І. Information about the participant in the competition 

Surname  

Name  

Patronymic (if available)  

E-mail  

Phone number  

Information about the place (places) of work as of the moment of submission of documents for 

participation in the competition (indicate all places of work, including part-time) 

1 
Place of work  

Position  

2 
Place of work  

Position  

3 
Place of work  

Position  

 

ІІ. Information on compliance with requirements for SEC members 

I confirm compliance with the mandatory requirements in accordance with clause 9.4 of the 

Procedure (mark with an "X" or another) 
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 a scientific degree in a relevant field of knowledge or professional work experience in the 

field of at least five years 

 experience of successful studying or working in a foreign institution of higher education 

(scientific institution) 

 experience of participating in the development and implementation of a study programme or 

ensuring the quality of higher education in a foreign higher education institution  

 

 Information about the scientific degree (if available) 

Title of the scientific degree  

Details of the document 

about the scientific degree 
 

Dissertation topic  

 

Information about higher education 

Specialty (at the time of 

obtaining higher education) 

and a degree 

 

Details of the higher 

education document 
 

Name of the higher 

education institution (at the 

time of obtaining higher 

education) 

 

 

ІІІ. Information about academic and professional experience 

Participation in the accreditation of study programme as an expert abroad: 

 

Including in the register of experts of a foreign higher education quality assessment institution 

 

Involvement in the work of other higher education quality assurance institutions or relevant international projects 

 

Teaching for a semester or more at a foreign higher education / scientific institution  

 

Study experience, obtaining a scientific degree: 

 

Position of a scientific and pedagogical member in a foreign higher education institution  

 

Work as a researcher in a foreign scientific institution 

 

Foreign internship 
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Publications in foreign journals 

 

IV. Incompatibility requirements 

Indicate with an "X" or another mark if, as of the moment of submitting the documents for 

participation in the competition, you are (if these circumstances apply to activities in Ukraine): 

 head or vice-head of a higher education institution, scientific institution, the National 

Academy of Sciences of Ukraine, national sectoral academy of sciences 

 the founder of a private higher education institution  

 a member or employee of the secretariat of the National Agency for Higher Education Quality 

Assurance  

 a member of the Scientific and Methodical Council or the Scientific and Methodical 

Commission of the central executive body in the field of education and science 

 founder or member (employee, expert) of independent institutions of accreditation, 

assessment and quality assurance of higher education 

 

V. Assurance 

By signing this application-questionnaire, I confirm that: 

(1) all the information contained in this application-questionnaire and the documents submitted 

by me are reliable;  

(2) if I am elected to the sectoral expert council, I undertake to eliminate the circumstances 

that make it impossible for me to become a member of the sectoral expert council within the specified 

period. 

By signing this application-questionnaire, I agree on: 

(1) verification of all dissertations and all publications of my (co)authorship for compliance 

with academic integrity;  

(2) processing and storage of personal data contained in the documents submitted by me; 

(3) in case of successful completion of the competition - on publishing information about my 

membership in the sectoral expert council, including (but not limited to) my surname, first name, 

patronymic, place of work (education). 

 

I am familiar with the Procedure for nominating candidates and selecting members of sectoral 

expert councils of the National Agency for Higher Education Quality Assurance. 

 

“____”______________ 20____ .      _______________ 
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Додаток 2 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних 

рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 
 

КРИТЕРІЇ 
оцінювання кандидатів до галузевих експертних рад Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

 

Для усіх категорій кандидатів, окрім міжнародного експерта 

1. Оцінювання мотиваційного листа – до 5 балів 

2. Досвід співпраці із національними та міжнародними інституціями у 

сфері вищої освіти, освітніми проєктами – до 5 балів 

3. Досвід закордонного викладання, стажування, навчання – до 5 балів 

4. Досвід щодо розроблення політик у сфері вищої освіти – до 5 балів 

 

Для педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників 

5. Досвід та професійні досягнення в освітній та методичній діяльності, 

внутрішньому забезпеченні якості вищої освіти – до 5 балів 

6. Досвід та професійні досягнення у науковій діяльності – до 5 балів 

 

Для представників роботодавців, їх організацій та об’єднань, професійних 

асоціацій 

5. Досвід та професійні досягнення у відповідній галузі професійної 

діяльності, наявність освіти у відповідній галузі – до 5 балів 

6. Досвід співпраці із закладами вищої освіти – до 5 балів 

 

Для представників здобувачів вищої освіти 

5. Досвід участі у діяльності органів студентського самоврядування та/або 

національного об’єднання студентів України – до 5 балів 

 

Для міжнародних експертів 

1. Участь у акредитації освітніх програм  за кордоном в якості експерта – 

до 9 балів.  

2. Входження до реєстру експертів іноземної інституції оцінювання якості 

вищої освіти – до 8 балів.  

3. Залучення до роботи інших установ оцінювання якості вищої освіти або 

до відповідних міжнародних проєктів – до 7 балів. 

4. Викладання упродовж семестра чи більше у закордонному закладі вищої 

освіти / науковій установі – до 6 балів. 

5. Досвід навчання, отримання наукового ступеня – до 5 балів. 
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6. Робота на посаді науково-педагогічного працівника у закордонному 

закладі вищої освіти – до 4 балів.  

7. Робота на посаді наукового працівника у закордонній науковій установі 

– до 3 балів.  

8. Закордонне стажування – до 2 балів. 

9. Публікації в іноземних виданнях – до 1 бала. 
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Додаток 3.1 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

 

Національному агентству 

із забезпечення якості вищої освіти 

______________________________ 
(П.І.Б.) 

який (яка) мешкає за адресою:  

______________________________ 

______________________________ 

Контактний тел.:_______________ 

e-mail:________________________ 

 

 

Заява 

 

Прошу відповідно до результатів конкурсу включити мене до складу 

галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти з галузі знань ____________________________________________ 

(код та назва галузі) 

зі спеціальності _________________________________________________. 

(шифр та назва спеціальності) 

 

 

 

___________________      _____________________ 

                          (дата)       (підпис) 
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Додаток 3.2 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

 
Національному агентству 

із забезпечення якості вищої освіти 

______________________________ 
(П.І.Б.) 

який (яка) мешкає за адресою:  

______________________________ 

______________________________ 

Контактний тел.:_______________ 

e-mail:________________________ 

 

 

Заява 

 

Прошу виключити мене зі складу галузевої експертної ради Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти ____________________________________________________ 

(код та назва галузі) 

у зв’язку ….. (за власним бажанням; …..). 

      

 

 

___________________      _____________________ 

                          (дата)      (підпис) 
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Додаток 4 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 
 

ДОГОВІР 

про співпрацю 

Номер  __________________________________________ 

Дата «____» ___________________________ 202__ року 

Місце укладання м. Київ 

Сторони: 

Національне агентство Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Партнер ________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Скорочення та терміни 

1.  Наступні скорочення і терміни вживаються у цьому договорі у такому значенні: 

1.1. ГЕР – галузева експертна рада Національного агентства; 

1.2.  Національне агентство – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, що є замовником 

за цим договором. 

Предмет договору 

2.  Національне агентство доручає, а Партнер бере на себе зобов’язання виконувати роботи, пов’язані із 

здійсненням повноважень члена ГЕР, а саме: 

2.1. Підготовки експертних висновків щодо можливості акредитації освітніх програм у відповідності з 

Положенням про акредитацію освітніх програм, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 

від 11.07.2019 №977; 

2.2.  Розробки пропозицій щодо вдосконалення вимог до системи забезпечення якості освітніх програм та 

рекомендацій для закладів вищої освіти щодо вдосконалення якості освітніх програм в межах відповідної 

галузі;  

2.3. Проведення досліджень з питань якості вищої освіти та освітньої діяльності; 

2.4. Організації заходів, пов’язаних із забезпеченням якості вищої освіти, котрі проводить Національне 

агентство; 

2.5. Надання консультацій, підготовки інформаційних та методичних матеріалів зі сфери діяльності 

відповідної ГЕР; 

2.6. Здійснення інших видів діяльності відповідно до чинного законодавства та актів Національного 

агентства. 

3.  У випадку призначення Виконавця головою або заступником голови ГЕР, Партнер додатково бере на 

себе зобов’язання щодо здійснення робіт, пов’язаних із реалізацією  відповідних повноважень, а саме: 

3.1. Скликання засідань ГЕР та головування на засіданнях (в очному або дистанційному форматах);  

3.2. Представлення на засіданнях Національного агентства експертних висновків щодо можливості 

акредитації освітніх програм (за потреби - на запрошення Голови Національного агентства). 

4. Партнер здійснює за цим договором несистематичні роботи, відповідно до потреб Національного 

агентства. 

5.  Сторони погодили, що цей Договір не зумовлює виникнення трудових правовідносин між Національним 

агентством і Виконавцем. 

6. Окремі види робіт, у межах співпраці за цим договором, виконання яких передбачає оплату укладаються 

окремими договорами. 

Строк дії договору 
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7. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання, але в жодному разі не раніше набуття 

Виконавцем повноважень члена ГЕР за процедурою визначеною Положенням про ГЕР Національного 

агентства та укладається на строк повноважень Виконавця члена/голови ГЕР. 

8. Припинення повноважень Виконавця як члена ГЕР тягне за собою автоматичне припинення цього 

договору. 

Порядок оплати і розрахунки 

9. Цей договір є безоплатним. 

Реквізити Сторін: 

   Реквізити Національного агентства: 

Найменування Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

ідентифікаційний код 40927307 

Місцезнаходження: вул. В. Винниченка, 5, м. Київ, 02222, Україна 

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, Україна 

 банківські реквізити/ 

            /код IBAN: 

 UA 308201720343161001200098099 

контактний телефон +38 044  333 87 62 

електронна адреса info@naqa.gov.ua, dohovir@naqa.gov.ua 

додаткова інформація неприбуткова організація 

  

  Реквізити члена ГЕР: 

Прізвище, 
ім’я, по батькові 

_________________________________________________________  
 

_____________________________________________________ 

РНОКПП _________________________________________________________ 

паспорт серія _____ № _______________, виданий _____________________ 
_________________________________________________________ 

адреса для листування _________________________________________________________ 

банківські реквізити/ 

 /код IBAN: 

_________________________________________________________ 

UA  _____________________________________________________ 

контактний телефон +38 ______ _______________,  _____________________________ 

електронна адреса _________________________________________________________ 

ПІДПИСИ СТОРІН: 

Національне агентство Партнер 

Керівник секретаріату 

  

  

________________________________ М. Винницький 
                                             (діє на підставі Статуту) 

  

  

 

_______________________________________  
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Додаток 5 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 
 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про дотримання принципів академічної доброчесності 

(для членів галузевих експертних рад) 

 

Я, _______________________________, підписуючи цю Декларацію підтверджую, що 

не маю будь-яких причин чи обставин, які становлять потенційний або реальний конфлікт 

інтересів як члена Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти, зокрема,  підтверджую, що: 

1) не є членом Науково-методичної ради та/або науково методичної комісії 

Міністерства освіти і науки України; 

2) не є керівником та/або заступником керівника закладу вищої освіти, наукової 

установи, Національної академії наук України та/або національної галузевої академії наук, 

засновником приватного закладу вищої освіти, працівником секретаріату Національного 

агентства, членом Національного агентства. 

У разі виявлення обставин, що свідчать про потенційний або реальний конфлікт 

інтересів, зобов’язуюсь невідкладно повідомити про них Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти. 

Підписую цю Декларацію з розумінням того, що я є учасником (учасницею) процесу 

реалізації державної політики у сфері якості освіти, усвідомлюю, що академічна доброчесність 

– це дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти України та фундаментальна етична 

цінність усієї академічної спільноти світу.  

Заявляю, що у своїй діяльності з реалізації державної політики у сфері якості вищої 

освіти буду дотримуватись зазначених в «Кодексі академічної доброчесності Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти» основних принципів та фундаментальних 

цінностей академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.  

У зв’язку з зазначеним зобов’язуюсь:  

– дотримуватись норм чинного законодавства в сфері освіти і науки, інтелектуальної 

власності, етичних принципів та визначених законодавством норм академічної доброчесності;  

– надавати достовірну інформацію про свою діяльність;  

– сприяти створенню дієвих механізмів упровадження принципів академічної 

доброчесності в освітньому, науковому, професійному середовищах закладів вищої освіти та 

наукових установ, популяризувати ці принципи серед здобувачів вищої освіти, співробітників 

закладів вищої освіти та інших осіб, з якими здійснюється комунікація та/або співпраця під час 

виконання обов’язків члена Галузевої експертної ради;  

– перешкоджати проявам академічної недоброчесності з боку осіб, що реалізують 

державну політику у сфері якості освіти, здобувачів вищої освіти, співробітників закладів 

вищої освіти та інших осіб, з якими здійснюється комунікація та/або співпраця під час моєї 

діяльності як члена галузевої експертної ради;  

– негайно повідомляти про випадки порушення академічної доброчесності відповідним 

посадовим особам та/або уповноваженим органам;  

– об’єктивно та неупереджено виконувати свої обов’язки. 
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Усвідомлюю, що відповідно до чинного законодавства буду нести академічну та/або 

інші види відповідальності за порушення академічної доброчесності та етики академічних 

відносин. 

 

 

 

«____»____________ 20____ р.   _________________ 
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Додаток 6 

до Порядку висування кандидатур і 

обрання членів галузевих експертних рад 

Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 

ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(П. І. Б.) 

народився «____» ________ _____ року, паспорт серії ___ №_______, виданий «___»__________р. 

____________________________________________________________________________________________, 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) від 01 червня 2010 року 

№ 2297-VI надаю згоду Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти  (далі – 

Національне агентство) на обробку моїх персональних даних у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних членів галузевих експертних рад 

Національного агентства з метою участі у конкурсі на обрання членів галузевих експертних рад (далі – 

ГЕР), включенням до персонального складу ГЕР та пов’язаної з цим діяльності, забезпечення 

договірних відносин, відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку (підготовки статистичної, 

звітної та іншої інформації, а також внутрішніх документів Національного агентства). 

Надаю згоду на: 

- обробку моїх персональних даних  з первинних джерел, зокрема відомостей про освіту, 

професію, спеціальність та кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації, 

паспортних даних, даних про нагороди, даних про участь у конкурсах і грантах, автобіографічних 

даних, відомостей про трудову, навчальну, наукову діяльність та досвід роботи, професійні 

компетенції, особистих відомостей (вік, стать тощо), відомостей про зареєстроване або фактичне місце 

проживання, даних щодо реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників 

податків, ідентифікаційних даних в електронному вигляді (біографічні довідки, номери телефонів), 

запису зображення (фото); 

- використання персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних 

з обробки таких даних, їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки 

персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними, що здійснюються 

за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до статті 10 Закону; 

- поширення персональних даних, що передбачає дії з передачі відомостей про фізичну особу за 

згодою суб'єкта персональних даних (стаття 14 Закону); 

- доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних 

у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок 

доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону). 

Зобов’язуюсь у найкоротший термін повідомляти відділ супроводу галузевих експертних рад 

Національного агентства про будь-які зміни моїх персональних даних та подавати оригінали 

відповідних документів для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних 

працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

Про обробку персональних даних як будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, 

накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення 

(розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з 

використанням інформаційних (автоматизованих) систем, поінформований. 

Про права та обов'язки суб'єкта персональних даних, володільця і розпорядника  персональних даних 

та інших учасників таких правовідносин згідно із Законом України «Про захист персональних даних» 

поінформований. 

Із положенням про порядок обробки та захисту персональних даних працівників, контрагентів та 
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інших залучених осіб Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, затвердженого 

наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  від 05.05.2021 року № 21 

ознайомлений. 

Ця згода надана на 3 роки. 

_______________ року                                         _____________________/________________________/ 
(дата)                                                                                         (підпис)                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Я, _________________________________________________________________________, 

посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних 

даних членів галузевих експертних рад Національного агентства з метою забезпечення договірно-

правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку, а також відомостей      про 

мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким мої дані 

надаються, для виконання зазначеної мети. 

 _____________________                      (підпис)  

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних членів галузевих експертних рад 

Національного агентства з метою забезпечення договірно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського і 

податкового обліку, ведення діловодства, підготовки звітної, статистичної, адміністративної та іншої інформації. 
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб’єкт персональних даних має право: 

1) знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні дані, її призначення та 

найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональні даних, зокрема інформацію про 

третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базі персональних даних; 

3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 

передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональні 

даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених 

законом; 

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким 

володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, 

пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист 

від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 

8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних 

даних. 

 


