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ПОРЯДОК 

погодження проєктів стандартів вищої освіти Національним агентством із 

забезпечення якості вищої освіти 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру погодження Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) проєктів 

стандартів вищої освіти, надісланих МОН. 

2. Національне агентство для погодження проєкту стандарту вищої освіти 

отримує від МОН: 

 проєкт стандарту вищої освіти; 

 пропозиції галузевих державних органів, що забезпечують формування 

і реалізують державну політику у відповідних сферах, галузевих 

об’єднань організацій роботодавців (за наявності). 

3. Документи, визначені пунктом 2 цього Порядку, протягом двох робочих 

днів надсилаються членам Національного агентства та галузевої експертної ради 

за відповідною галуззю знань для інформування та надання пропозицій, які 

мають бути надані протягом 10 днів. 
 

4. Національне агентство оцінює проєкти стандартів вищої освіти на: 

відповідність дескрипторам Національної рамки кваліфікацій; 

придатність для визначення та оцінювання якості вищої освіти та 

результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти (наукових установ) під час 

акредитації; 

відповідність сучасним потребам ринку праці, зокрема відображеним у 

професійних стандартах (за їх наявності). 

5. Зауваження та пропозиції узагальнюються галузевою експертною 

радою, яка в разі необхідності проводить консультації з відповідною науково- 

методичною комісією (підкомісією), сектором вищої освіти Науково-методичної 

ради МОН. У разі внесення змістовних змін Національне агентство отримує 

підтвердження директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН. 

6. На підставі узагальнених зауважень та пропозицій галузева експертна 

рада готує обґрунтовану пропозицію щодо прийняття рішення та проєкт 

відповідного рішення Національного агентства. Проєкт рішення Національного 

агентства надсилається членам Національного агентства не менше ніж за два дні 

до засідання. 

 

 



7. Національне агентство приймає одне з таких рішень щодо стандарту: 

 погодження проєкту стандарту вищої освіти; 

 погодження проєкту стандарту вищої освіти із наданням пропозицій 

членів Національного агентства та галузевої експертної ради за 

відповідною галуззю знань до проєкту стандарту; 

 відмова у погодженні проєкту стандарту вищої освіти. У такому разі у 

рішенні Національного агентства мають бути зазначені обґрунтовані 

зауваження щодо проєкту стандарту. 

8. Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

щодо стандарту приймається у місячний строк з дня надходження проєкту 

стандарту та надсилається в МОН протягом п’яти робочих днів. У разі 

необхідності Секретаріат Національного агентства погоджує з МОН подовження 

строку розгляду проєкту стандарту. 


