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ПОРЯДОК 

функціонування інформаційної системи Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти «NAQA.Svr» 

  

  

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок регламентує функціонування інформаційної системи 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти «NAQA.Svr» 

(далі – інформаційна система), зокрема функціональні можливості 

інформаційної системи, компоненти інформаційної системи та механізм їх 

функціонування, перелік відомостей, які вносяться до інформаційної 

системи, порядок автентифікації. 

2. Інформаційна система функціонує відповідно до 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 від 12 січня 2022 р. № 44 (далі – Порядок 

присудження) та цього Порядку. 

3. Інформаційна система призначена для створення, перегляду, 

обміну інформацією в електронній формі щодо утворення разових 

спеціалізованих вчених рад (далі – разові ради), присудження ними 

ступеня доктора філософії та скасування рішень разових рад про 

присудження зазначеного ступеня. 

4. Інформаційна система утворюється і функціонує на основі 

програмного забезпечення, щодо якого Національне агентство із 

забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) в 

установленому порядку, зокрема на підставі ліцензійного договору або 

внаслідок передачі йому відповідних виключних майнових прав.  

5. Доступ до інформаційної системи мають користувачі і споживачі.  

Користувач інформаційної системи  — суб'єкт, який звертається до 

інформаційної системи для внесення до неї інформації, що передбачена 

Порядком присудження. 

Споживач інформаційної системи - суб'єкт, який звертається до 

інформаційної системи для отримання необхідної інформації.  

ІІ. Функціональні можливості інформаційної системи 

6. Інформаційна система забезпечує оприлюднення у відкритому 

доступі інформації, що передбачена Порядком присудження та поданої 



закладами вищої освіти, науковими установами (далі – заклади вищої 

освіти), центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 

(далі – МОН) та Національним агентством до інформаційної системи у 

вигляді повідомлень відповідно до цього Порядку: 

1) подання закладами вищої освіти повідомлень про: 

 утворення разової ради; 

 відкликання повідомлення про утворення разової ради; 

 внесення змін до складу разової ради та/або посилань на 

оприлюднену дисертацію та/або онлайн-трансляцію захисту; 

 дату, час і місце проведення публічного захисту; 

 результат захисту; 

 зняття дисертації з розгляду; 

 скасування закладом вищої освіти рішення про присудження 

ступеня доктора філософії; 

2) подання МОН повідомлень про зупинення роботи разової ради із 

зазначенням підстав для усунення виявлених порушень; 

3) подання Національним агентством повідомлень про: 

 надходження до Національного агентства повідомлення щодо 

порушення процедури захисту дисертації або повідомлення щодо 

наявності у дисертації та/або наукових публікаціях, в яких 

висвітлені наукові результати дисертації, фактів академічного 

плагіату, фабрикації, фальсифікації; 

 дату засідання Апеляційного комітету Національного агентства, 

Комітету з питань етики Національного агентства з розгляду 

питання щодо скасування рішення разової ради про присудження 

ступеня доктора філософії; 

 рішення Апеляційного комітету Національного агентства, Комітету з 

питань етики Національного агентства щодо скасування рішення 

разової ради про присудження ступеня доктора філософії; 

 дату засідання Національного агентства з розгляду питання щодо 

скасування рішення разової ради про присудження ступеня доктора 

філософії; 

 рішення Національного агентства щодо скасування рішення разової 

ради про присудження ступеня доктора філософії. 

7. Національне агентство забезпечує підтримку в актуальному стані 

довідників закладів вищої освіти, освітніх програм, науково-педагогічних 

(наукових) працівників, на підставі даних Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО). 



ІІІ. Компоненти інформаційної системи та механізм їх 

функціонування 

8. Інформаційна система складається з клієнтської і серверної 

частини. 

9. Клієнтська частина забезпечує взаємодію користувачів з 

інформаційною системою через графічний інтерфейс та виконується у 

веббраузері. 

10. Серверна частина забезпечує оброблення даних, отриманих від 

користувачів через клієнтську частину, передачу даних до клієнтської 

частини, роботу з базою даних для постійного зберігання інформації. 

11. Клієнтська та серверна частини взаємодіють між собою з 

використанням інтерфейсу прикладного програмування (API). 

IV. Відомості, що вносяться до інформаційної системи 

12. Повідомлення закладу вищої освіти про утворення разової ради: 

1) прізвище, ім’я, по батькові здобувача ступеня доктора філософії; 

2) освітня програма, яку закінчив здобувач, за даними ЄДЕБО; 

3) чи реалізовується освітня програма у співпраці з іншим закладом 

вищої освіти; 

4) тема, анотація, ключові слова дисертації, а також публікації 

здобувача, в яких висвітлені основні наукові результати дисертації.  

Щодо кожної публікації зазначаються тип публікації, її 

бібліографічний опис, рік, DOI (для публікацій, виданих після набрання 

чинності Порядком присудження), ключові слова, посилання, а також 

відомості щодо одноосібного авторства/співавторства та про наявність у 

публікації інформації, яка становить державну таємницю/службову 

інформацію; 

5) посилання, за яким оприлюднено текст дисертації; 

6) посилання, за яким буде здійснюватися онлайн-трансляція 

захисту; 

7) відомості про членів разової ради: 

прізвище, ім’я, по батькові члена ради; 

його місце роботи, структурний підрозділ, посада; 

науковий ступінь (тип ступеня і спеціальність (наукова 

спеціальність), за яким його присуджено). У разі наявності декількох 

наукових ступенів зазначається найвищий з них; 

дата присудження ступеня доктора філософії (кандидата наук) члену 

ради; 

відомості про публікації члена ради, які підтверджують його 

компетентність за тематикою дисертації. 



13. Повідомлення про відкликання повідомлення про утворення 

разової ради: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) прізвище, ім’я, по батькові здобувача ступеня доктора філософії 

(далі - здобувач); 

3) освітня програма, за якою здійснював підготовку здобувач, за 

даними ЄДЕБО; 

4) інформація про причини відкликання повідомлення. 

14. Повідомленні закладу вищої освіти про дату, час і місце 

проведення публічного захисту: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата і час захисту; 

3) місце захисту. 

15. Повідомлення закладу вищої освіти внесення змін до складу 

разової ради та/або посилань на оприлюднену дисертацію та/або онлайн-

трансляцію захисту: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) відомості про зміну посилання, за яким оприлюднено текст 

дисертації, із зазначенням нового посилання (у випадку зміни); 

3) відомості про посилання, за яким буде здійснюватися онлайн-

трансляція захисту, із зазначенням нового посилання (у випадку зміни); 

4) відомості про зміни у складі разової ради, із зазначенням (у 

випадку внесення змін): 

виключених членів разової ради; 

включених членів разової ради.  

Щодо кожного включеного члена разової ради зазначається 

інформація, передбачена підпунктом 7 пункту 12 цього Порядку. 

16. Повідомлення закладу вищої освіти про результат захисту: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата засідання разової ради, на якому було прийнято рішення за 

наслідками захисту; 

3) прийняте рішення (ступінь присуджень / у присудженні ступеня 

відмовлено). 

17. Повідомлення закладу вищої освіти про зняття дисертації з 

розгляду: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата надходження заяви здобувача про зняття дисертації з 

розгляду. 



18. Повідомлення закладу вищої освіти про скасування рішення 

разової ради про присудження ступеня доктора філософії: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата прийняття закладом вищої освіти рішення про скасування 

рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії. 

19. Повідомлення МОН про зупинення роботи разової ради: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата прийняття рішення про зупинення роботи разової ради. 

До повідомлення додається копія документа, який засвідчує 

прийняття МОН рішення про зупинення роботи разової ради. 

20. Повідомлення Національного агентства про надходження до 

Національного агентства повідомлення щодо порушення процедури 

захисту дисертації або повідомлення щодо наявності у дисертації та/або 

наукових публікаціях, в яких висвітлені наукові результати дисертації, 

фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата надходження до Національного агентства відповідного 

повідомлення. 

До повідомлення додається копія повідомлення, що надійшло до 

Національного агентства. 

  

21. Повідомлення Національного агентства про дату засідання 

Апеляційного комітету Національного агентства, Комітету з питань етики 

Національного агентства з розгляду питання щодо скасування рішення 

разової ради про присудження ступеня доктора філософії: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата засідання відповідного комітету Національного агентства. 

22. Повідомлення Національного агентства про рішення 

Апеляційного комітету Національного агентства, Комітету з питань етики 

Національного агентства щодо скасування рішення разової ради про 

присудження ступеня доктора філософії зазначаються: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата прийняття рішення відповідним комітетом Національного 

агентства. 

До повідомлення додається копія рішення комітету Національного 

агентства. 

23. Повідомлення Національного агентств про дату засідання 

Національного агентства з розгляду питання щодо скасування рішення 

разової ради про присудження ступеня доктора філософії зазначаються: 



1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата засідання Національного агентства. 

24. Повідомлення Національного агентства про рішення 

Національного агентства щодо скасування рішення разової ради про 

присудження ступеня доктора філософії: 

1) присвоєний інформаційною системою ідентифікатор захисту; 

2) дата прийняття рішення Національним агентством. 

До повідомлення додається копія відповідного рішення 

Національного агентства. 

25. Користувач, який подає повідомлення від імені закладу вищої 

освіти, підтверджує в повідомленні наявність у неї повноважень діяти від 

імені закладу вищої освіти, а також достовірність інформації у 

повідомленні. 

Користувач, який подає повідомлення від імені МОН або 

Національного агентства, підтверджує в повідомленні наявність у неї 

повноважень діяти від імені від імені МОН або Національного агентства, 

відповідно. 

26. На підставі даних, внесених закладом вищої освіти, МОН або 

Національним агентством, інформаційна система генерує PDF-файл, на 

який накладається електронний підпис, який базується на кваліфікованому 

сертифікаті електронного підпису. Цей файл зберігається в інформаційній 

системі. 

Якщо повідомлення передбачає додатки, такі додатки 

завантажуються у форматі PDF, на які накладається електронний підпис 

особи, що подає повідомлення, одночасно з підписанням самого 

повідомлення. 

V. Порядок автентифікації користувачів 

27. Автентифікація користувачів в інформаційній системі 

здійснюється з використанням електронного підпису, який базується на 

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 

28. Користувач має можливість подати повідомлення, передбачені 

цим Порядком, від імені закладу вищої освіти про утворення разової ради 

у випадку, якщо сертифікат її електронного підпису містить відомості про 

ідентифікаційний код юридичної особи, яка за даними ЄДЕБО є закладом 

вищої освіти. 

Інформаційна система не забезпечує перевірку повноважень 

посадових осіб закладу вищої освіти діяти від імені таких закладів. 

Відповідальність за наявність цих повноважень лежить на особах, які 

підписують повідомлення від імені закладу вищої освіти. 



29. Користувач має можливість подати повідомлення від імені МОН 

про зупинення роботи разової ради, у випадку, якщо сертифікат її 

електронного підпису містить відомості про ідентифікаційний код МОН та 

її реєстраційний номер облікової картки платника податків внесений до 

переліку посадових осіб МОН, уповноважених вносити повідомлення до 

інформаційної системи.  

Перелік посадових осіб МОН, уповноважених вносити повідомлення 

до інформаційної системи, надається МОН Національному агентству. Не 

пізніше наступного робочого дня після отримання від МОН відповідного 

переліку, Національне агентство надає можливість включеним до нього 

особам подавати повідомлення від імені МОН до інформаційної системи. 

30. Користувач має можливість подати повідомлення від імені 

Національного агентства у випадку, якщо сертифікат її електронного 

підпису містить відомості про ідентифікаційний код Національного 

агентства. 

Інформаційна система не забезпечує перевірку повноважень 

посадових осіб Національного агентства діяти від імені Національного 

агентства. Відповідальність за наявність цих повноважень лежить на 

особах, які підписують повідомлення від імені Національного агентства. 

 


