НАЗЯВО: на старт!
Юрій Рашкевич,
заступник Міністра освіти і науки України
Національний експерт з реформування вищої освіти Еразмус+
11 вересня 2018

НАЗЯВО: на старт!

Постанова Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2018 р. № 703
Відповідно до частини шостої статті 19 Закону України
“Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про конкурс щодо обрання членів
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти,
що додається.
2. Міністерству освіти і науки протягом одного місяця з дня
набрання чинності цією постановою забезпечити оприлюднення
рішення Конкурсної комісії з відбору членів Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти про проведення
конкурсу.
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Склад НАЗЯВО – 23 особи
3 – представники роботодавців
2 – здобувачі вищої освіти першого або другого рівня
1
5
1
1
1

– Національна Академія наук
– національні галузеві академії наук
- ЗВО державної форми власності
- ЗВО комунальної форми власності
- ЗВО приватної форми власності
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Обмеження
1. Забезпечення представництва не більше однієї особи від галузі
знань
2. Дотримання принципу гендерного балансу
3. Чітко визначені особи, які не можуть бути членами

Національного агентства
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Оголошення про проведення конкурсу
1) Місце, дата початку, кінцевий строк та час подання документів
для участі у конкурсі (строк подання документів становить не
менш як 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення).
2) Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі.
3) Кваліфікаційні вимоги до кандидатів відповідно до цього
Положення.
4) Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної
пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс
та приймати документи, необхідні для участі в конкурсі.
Рішення Конкурсної комісії про проведення конкурсу та текст
оголошення оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОН не пізніше
ніж за десять календарних днів до початку прийому документів.

Етапи проведення конкурсу
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1. Прийняття та оприлюднення рішення Конкурсної комісії про проведення конкурсу,
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
2. Прийняття та реєстрація документів від осіб, які бажають взяти участь у
конкурсі, що надходять на електронну пошту, адреса якої зазначена в оголошенні
про проведення конкурсу.
3. Оприлюднення на офіційному веб-сайті МОН списку осіб, які своєчасно подали
необхідні документи для участі в конкурсі.
4. Вивчення поданих документів, перевірка їх на відповідність кваліфікаційним
вимогам, визначеним цим Положенням, та формування списку кандидатів у члени
Національного агентства.
5. Оприлюднення списку та відомостей про кандидатів у члени Національного
агентства на офіційному веб-сайті МОН.
6. Прийняття документів від кандидатів у члени Національного агентства в
паперовому вигляді та їх перевірка на відповідність установленим законодавством
вимогам.
7. Проведення конкурсного відбору на підставі поданих кандидатами у члени
Національного агентства документів та формування складу відібраних кандидатів
у члени Національного агентства.
8. Оприлюднення результатів конкурсу.
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Кваліфікаційні вимоги до кандидатів
1. Володіння державною мовою.
2. Вища освіта, крім представників здобувачів вищої освіти першого або
другого рівня.
3. Науковий ступінь та/або вчене звання, крім представників роботодавців
та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня.
4. Досвід наукової чи науково-педагогічної роботи не менше трьох років,
крім представників роботодавців та здобувачів вищої освіти першого
або другого рівня.
5. Для представників роботодавців — досвід фахової роботи не менше
п’яти років.
6. Для представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня —
статус здобувача вищої освіти (студента/курсанта) на момент
подання документів для участі у конкурсі.
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Перелік документів для участі у конкурсі
1. Письмова заява державною мовою про участь у конкурсі за формою згідно з
додатком.
2. Відповідні витяги із протоколів.
3. Професійне резюме державною та англійською мовами із зазначенням галузі
знань (крім представників здобувачів вищої освіти та всеукраїнських
об’єднань організацій роботодавців) та можливості працювати у
Національному агентстві за основним місцем роботи.
4. Мотиваційний лист кандидата у члени Національного агентства, складений
у довільній формі державною та англійською мовами, щодо роботи у складі
Національного агентства з пропозиціями щодо своїх функцій (обов’язків)
обсягом не більше 5 тис. знаків.
5. Документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
(володіння державною мовою може бути підтверджено документами у разі
їх наявності).
6. Додаткові документи, які кандидат вважає за потрібне подати (володіння
англійською мовою може бути підтверджено документами у разі їх
наявності).
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Критерії оцінювання
1. Професійні досягнення.
2. Дотримання у професійній діяльності академічної доброчесності.
3. Практика застосування у професійній діяльності стандартів та
рекомендацій щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої
освіти та Закону України “Про вищу освіту”.
4. Досвід роботи з міжнародними і вітчизняними організаціями, що працюють
у сфері освіти, та освітніми проектами.
5. Досвід роботи чи навчання в іноземному закладі вищої освіти та/або
науковій установі;
6. Володіння англійською мовою.
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Закріплення галузей знань за академіями
01 “Освіта/Педагогіка” — для Національної академії педагогічних наук;
02 “Культура і мистецтво” — для Національної академії мистецтв;
08 “Право” — для Національної академії правових наук;
20 “Аграрні науки та продовольство” — для Національної академії
аграрних наук;
22 “Охорона здоров’я” — для Національної академії медичних наук.
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Етапи конкурсного відбору
1. Кожен член Конкурсної комісії оцінює кожного кандидата за кожним із
зазначених у пункті 14 цього Положення критеріїв оцінювання за шкалою від
одного до десяти балів і за сумою таких балів виставляє кожному кандидатові
сумарний бал.
2. Виставлені членами Конкурсної комісії бали підсумовуються без урахування
максимального і мінімального балу, і всі кандидати в межах кожної групи
впорядковуються у рейтинговому порядку в послідовності від максимальної
суми балів до мінімальної.
3. Три кандидати від всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, які
набрали найбільшу суму балів.
4. Два кандидати від здобувачів вищої освіти.
5. П’ять кандидатів від національних галузевих академій наук.
6. За кожною квотою (від Національної академії наук, закладів вищої освіти
державної, комунальної і приватної форми власності) - кандидат, який набрав
найбільшу суму балів у межах своєї групи.
7. Інші кандидати, які відбираються в межах квот Національної академії наук,
закладів вищої освіти державної, комунальної і приватної форми власності.
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Дякую за увагу

