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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти 

протокол від 21 травня 2019 р. № 5 

(зі змінами внесеними  

рішенням Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти 

протокол від 26 червня 2019 р. № 6) 

 

 

 

ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ  

ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Загальні положення  

1.1. Цей Порядок визначає процедуру погодження Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти (далі – Агентство) проектів 

стандартів вищої освіти, що розробляються Науково-методичною радою 

Міністерства освіти і науки України (далі – НМР МОН), і які відповідно до 

ст.13 Закону України «Про вищу освіту», мають бути погоджені Агентством 

до їх затвердження і оприлюднення Міністерством освіти і науки України. 

 

2. Реєстрація та направлення проекту стандарту на розгляд 

галузевої експертної ради Агентства.  

2.1.  Проект стандарту, що надійшов до Агентства на погодження від 

Міністерства освіти і науки України, реєструється відділом діловодства 

Секретаріату Агентства. 

2.2.  Секретаріат Агентства невідкладно направляє проект стандарту 

до відповідної галузевої експертної ради Агентства (далі ГЕР).  

2.3. Текст проекту стандарту розміщується на офіційному веб-сайті 

Агентства протягом 10 робочих днів з дня його реєстрації в Секретаріаті 

Агентства.  

2.4. Разом із текстом проекту стандарту Агентство отримує від 

Міністерства освіти і науки України: 

- документи про зовнішнє рецензування стандарту; 

- копію протоколу відповідної науково-методичної комісії за 

результатами доопрацювання проекту стандарту з урахуванням висловлених 

зауважень або пропозицій громадського обговорення. 

 

3. Розгляд стандарту вищої освіти ГЕР та Комітетом з питань 

стандартів та економіки вищої освіти Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

3.1. Галузева експертна рада, після дослідження та розгляду, виносить 

висновок про відповідність стандарту вищої освіти та направляє його разом із 
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проектом стандарту вищої освіти до Комітету з питань стандартів та 

економіки вищої освіти (далі – Комітет). 

3.2. Комітет розглядає проект стандарту вищої освіти з урахуванням 

висновків ГЕР та вносить подання у вигляді рекомендацій щодо погодження 

проекту стандарту або рекомендацій щодо направлення проекту стандарту на 

доопрацювання Науково-методичній раді Міністерства освіти і науки України. 

3.3. Рекомендації Комітету надсилаються всім членам Агентства не 

пізніше ніж за п’ять днів до засідання Агентства, на якому заплановано 

розгляд проекту стандарту. 

 

4. Погодження проекту стандарту на засіданні Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти 

3.1. Проект стандарту разом із рекомендаціями Комітету розглядаються 

на черговому (позачерговому у разі потреби) засіданні Агентства. Під час 

розгляду питання погодження проекту стандарту Агентством обов’язково 

беруться до уваги рекомендації Комітету. 

3.2. Рішення Агентства (витяг з протоколу), погоджений проект 

стандарту або проект стандарту разом із зауваженнями чи пропозиціями щодо 

необхідності його доопрацювання, направляється Секретаріатом Агентства до 

Міністерства освіти і науки України не пізніше 5 днів від дати відповідного 

засідання Агентства. 

3.3. Погоджений проект стандарту публікується на офіційному веб-сайті 

Агентства не пізніше 5 днів від дати відповідного засідання Агентства. 
 

5. Прикінцеві положення 

Порядок погодження стандартів вищої освіти Національним агентством  

із забезпечення якості вищої освіти набирає чинності з 01 жовтня 2019 року. 


