ЗАТВЕРДЖЕНО
І сесією ІІ Всеукраїнського з’їзду
представників органів студентського
самоврядування вищих навчальних
закладів України
15 грудня 2016 р.
ПОРЯДОК
висування кандидатів на посаду члена Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти на ІІ Всеукраїнському з’їзді представників
органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України
1. Цей Порядок визначає процедуру висування кандидатів на посаду
члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі –
НАЗЯВО) з числа здобувачів вищої освіти на ІІ Всеукраїнському з’їзді
представників органів студентського самоврядування вищих навчальних
закладів України (далі – З’їзд).
2. Рішення про обрання члена НАЗЯВО з числа здобувачів вищої
освіти виноситься на розгляд З’їзду у зв’язку із відкликанням члена НАЗЯВО
Руснак О. В., обраної І Всеукраїнським з’їздом представників органів
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України 5 червня
2015 р.
Розгляд цього питання здійснюється на ІІ сесії З’їзду, дата проведення
якої визначається відповідно до Регламенту З’їзду.
3. Кандидатом на посаду члена НАЗЯВО може бути особа, що на
момент проведення ІІ сесії З’їзду є здобувачем вищої освіти та відповідає
вимогам, визначеним частиною другою статті 19 Закону України «Про вищу
освіту».
Особа, що є членом організаційного комітету З’їзду (далі – оргкомітет),
не може бути кандидатом на посаду члена НАЗЯВО.
4. Суб’єктами висування кандидатів на посаду члена НАЗЯВО є органи
студентського самоврядування вищих навчальних закладів України та
громадські об’єднання, що є членами або кандидатами у члени
Європейського об’єднання студентів (Europen Students’ Union).
Не є суб’єктами висування кандидатів органи студентського
самоврядування навчально-наукових інститутів, факультетів, відокремлених
підрозділів (в тому числі коледжів та прирівняних до них закладів, що
перебувають у структурі університетів, академій, інститутів), студмістечок,
гуртожитків вищого навчального закладу.
Кожен суб’єкт висування кандидатів може висунути кандидатом на
посаду члена НАЗЯВО лише одну особу. Суб’єкт висування кандидатів може
висунути будь-яку особу, що відповідає вимогам пункту 3 цього Порядку,

незалежно від того, чи навчається вона у вищому навчальному закладі, орган
студентського самоврядування якого приймає рішення про висування, або чи
є вона членом відповідного громадського об’єднання.
5. Рішення про висування кандидата на посаду члена НАЗЯВО
приймається:
1) від органів студентського самоврядування – представницьким або
виконавчим органом студентського самоврядування вищого навчального
закладу, якщо інше не передбачене Положенням про студентське
самоврядування вищого навчального закладу;
2) від громадських об’єднань, визначених в абзаці першому пункту 4
цього Порядку – статутними органами управління такого об’єднання.
6. Кандидат на посаду члена НАЗЯВО, висунутий відповідно до цього
Порядку, подає до оргкомітету в електронному (сканованому) вигляді такі
документи:
1) заяву про реєстрацію його кандидатом на посаду члена НАЗЯВО за
встановленою формою (додаток 1);
2) розширений професійний
українською та англійською мовами;
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3) мотиваційний лист у довільній формі;
4) рекомендаційні листи, документи, що підтверджують досвід
діяльності у сфері забезпечення якості вищої освіти, співпраці із іноземними
вищими навчальними закладами тощо, документи, що підтверджують знання
іноземних мов – за бажанням кандидата;
5) рішення (протокол, витяг з протоколу) органу студентського
самоврядування, статутного органу управління громадського об’єднання про
висування кандидата;
6) копію статуту громадського об’єднання – у разі, якщо суб’єктом
висування було громадське об’єднання, визначене в абзаці першому пункту 4
цього Порядку;
7) копію студентського квитка, довідки із вищого навчального закладу
або іншого документа, що підтверджує статус здобувача вищої освіти;
8) довідку про відсутність судимості, видану в установленому порядку;
9) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопорушення;
10) інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, щодо
яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».
7. За бажанням, кандидат може подати до оргкомітету разом з
документами, передбаченими пунктом 6 цього Порядку, декларацію
академічної доброчесності (додаток 2).

У декларації академічної доброчесності кандидат:
1) інформує про наукові роботи, автором (співавтором) яких він є, в
тому числі неопубліковані, але які подавалися кандидатом як навчальні або
кваліфікаційні роботи;
2) надає посилання на оприлюднені у відкритому доступі тексти своїх
наукових робіт або надає згоду оргкомітетові для оприлюднення таких робіт,
одночасно надсилаючи їх тексти в електронному вигляді;
3) підтверджує дотримання ним вимог академічної доброчесності,
зокрема самостійність виконання робіт і відсутність в них академічного
плагіату.
Оргкомітет оприлюднює інформацію щодо подання чи неподання
декларації академічної доброчесності та текстів наукових робіт кандидата
(якщо вони були надіслані оргкомітетові) одночасно із оприлюдненням
інших поданих кандидатом документів.
Неподання декларації академічної доброчесності не може бути
підставою для відмови в реєстрації кандидата або іншому обмеженні його
прав і можливостей під час виборів до НАЗЯВО.
8. Документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку, надсилаються до
оргкомітету в електронному (сканованому) вигляді на електронну адресу
oss.congress.2@gmail.com. Строк для надсилання цих документів визначає
оргкомітет.
9. На підставі поданих документів оргкомітет перевіряє дотримання
вимог Закону України «Про вищу освіту» і цього Порядку під час висування
кандидата та приймає рішення про реєстрацію кандидата у члени НАЗЯВО
чи відмову в його реєстрації.
Оргкомітет відмовляє в реєстрації кандидата у разі:
1) невідповідності висунутого кандидата вимогам пункту 3 цього
Порядку;
2) невідповідності суб’єкта висування вимогам пункту 4 цього
Порядку;
3) невідповідності поданих документів вимогам пункту 6 цього
Порядку;
4) наявністю обмежень, передбаченим Законом України «Про вищу
освіту» для зайняття посади члена НАЗЯВО, щодо висунутого кандидата;
5) подання кандидатом недостовірних відомостей про себе чи про
рішення щодо його висування.
10. Документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку, мають бути надані
до оргкомітету у паперовому вигляді у трьох примірниках до початку
проведення ІІ сесії З’їзду.

11. Рішення оргкомітету про реєстрацію кандидатів є підставою для їх
внесення до бюлетеня для таємного голосування на З’їзді.
Рішення оргкомітету про відмову в реєстрації кандидата може бути
переглянуто З’їздом виключно на підставі відповідної письмової заяви
кандидата. У цьому разі З’їзд має право прийняти рішення про скасування
рішення оргкомітету про відмову в реєстрації кандидата і включити такого
кандидата у бюлетень для таємного голосування на З’їзді.
12. Кандидат, зареєстрований оргкомітетом, має право в будь-який час
до початку З’їзду зняти свою кандидатуру, подавши відповідну письмову
заяву до оргкомітету. Ця заява є підставою для прийняття рішення про
скасування реєстрації кандидата і вилучення кандидата із бюлетеня для
таємного голосування на З’їзді.
Реєстрацію кандидата може бути скасовано також у разі виявлення
оргкомітетом обставин, що є підставою для відмови у реєстрації кандидата,
але не були відомі на час прийняття рішення про його реєстрацію, але не
пізніше як за 24 години до початку ІІ сесії З’їзду. Таке рішення може бути
переглянуте З’їздом виключно на підставі відповідної письмової заяви
кандидата.
Відкликання кандидата суб’єктом висування після його реєстрації не
допускається.
Рішення щодо скасування реєстрації кандидатів
доводяться до відома делегатів З’їзду та інших кандидатів.

невідкладно

13. У разі неврегульованості окремих питань цим Порядком, рішення з
цих питань приймає оргкомітет в робочому порядку.

Організаційному комітетові ІІ Всеукраїнського
з’їзду представників органів студентського
самоврядування вищих навчальних закладів
України
(прізвище, ім’я, по батькові кандидата)
(повна поштова адреса, номер телефону,
адреса електронної пошти)
ЗАЯВА
Прошу зареєструвати мене кандидатом на посаду члена Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти для обрання на ІІ Всеукраїнському з’їзді представників
органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів України.
Повідомляю організаційному комітетові, що:
1) я за рішенням суду не визнаний(а) недієздатним(ою), моя дієздатність не
обмежена;
2) я не маю судимості за вчинення злочину, яка не погашена або не знята в
установленому законом порядку;
3) я не позбавлений(а) відповідно до вироку суду права обіймати відповідні посади;
4) я за рішенням суду не був(ла) визнаним(ою) винним(ою) у вчиненні
корупційного правопорушення;
5) я не піддававався(лася) адміністративному стягненню за корупційне
правопорушення;
6) я не підпадаю під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України «Про
очищення влади»;
7) відомості про мене не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких
застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;
8) я не є керівником або заступником керівника Національної академії наук
України, національної галузевої академії наук, вищого навчального закладу, наукової
установи;
9) я не є засновником приватного вищого навчального закладу.
Із порядком висування кандидатів на посаду члена НАЗЯВО, затвердженим
З’їздом, ознайомлений та згоден.
Шляхом підписання цієї заяви надаю організаційному комітетові дозвіл на
збирання, оброблення і використання моїх персональних даних, вміщених у цій заяві та
доданих до неї документах, з метою підготовки та організації виборів члена НАЗЯВО на ІІ
Всеукраїнському з’їзді представників органів студентського самоврядування вищих
навчальних закладів України, та повідомляю, що із правами володільця персональних
даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
Також надаю організаційному комітетові дозвіл на оприлюднення у повному обсязі
документів, доданих мною до цієї заяви, у відкритому доступі у друкованих, електронних
засобах масової інформації, будь-яких інших інформаційних ресурсах.

«____»_________________ 20___ р.

_________________

ДЕКЛАРАЦІЯ
академічної доброчесності
Я, (прізвище, ім’я, по батькові кандидата), кандидат на посаду члена
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, інформую, що я є автором
(співавтором) наступних наукових робіт:
№

Повна назва наукової роботи (наукової статті,
тез, дипломної, курсової роботи, реферату
тощо)

Місце публікації (для
опублікованих робіт), посилання на
текст роботи у відкритому доступі

Шляхом підписання цієї декларації я стверджую, що під час написання усіх
зазначених вище робіт я дотримувався вимог академічної доброчесності. Зокрема, я
підтверджую, що усі зазначені вище роботи виконані мною самостійно, та у них відсутній
академічний плагіат.
Щодо неопублікованих робіт, тексти яких я надсилаю оргкомітету ІІ
Всеукраїнського з’їзду представників органів студентського самоврядування вищих
навчальних закладів України, надаю згоду на їх публікацію з метою ознайомлення
громадськості із їх змістом та перевірки дотримання мною вимог щодо академічної
доброчесності. Цей дозвіл не дозволяє будь-кому використовувати мої роботи у цілях,
інакших від тих, для яких було надано такий дозвіл.

«____»_________________ 20___ р.

_________________

