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Відділ ліцензування та акредитації є підрозділом Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського, підзвітним та 

підконтрольним ректору університету та проректору, який відповідає за 

діяльність факультетів, інститутів та кафедр у межах його компетенції.  

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами і 

Розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства освіти і науки України, а також Положенням про відділ 

ліцензування та акредитації. У межах своїх повноважень відділ організовує 

виконання актів законодавства у сферах ліцензування та акредитації освітньої 

діяльності та здійснює контроль  за їх реалізацією і дотриманням. 

У 2016 – 2017 н.р. відділ очолювала к.е.н., доцент Данік Наталія 

Вадимівна.  

Відділ відповідно до покладених на нього функцій виконував такі 

завдання: 

1) з метою забезпечення реалізації державної політики в сфері освіти, 

правової охорони інтелектуальної власності, забезпечення розвитку системи 

освіти здійснював контроль за дотриманням актів законодавства з питань 

ліцензування та атестації освітньої діяльності, виконанням навчальним закладом 

ліцензійних умов та вимог щодо змісту, рівня та обсягу заявлених напрямів та 

видів освіти у межах повноважень органу ліцензування. 

2) надавав організаційно-методичну допомогу структурним підрозділам з 

питань запровадження, ліцензування та акредитації спеціальностей і освітніх 

програм.  

3) складено плани (графіки) проведення атестаційної експертизи з 

доведенням їх до відома інститутів та факультетів. 

4) організовував експертизу матеріалів, що надавались закладом для 

отримання ліцензії або самоаналізу діяльності. 

5) підготував в межах своєї компетенції пропозиції до положень, 

інструкцій, брав участь у формуванні пропозицій щодо вимог і критеріїв, 

стосовно процедури ліцензування та акредитації. 

6) підготував документи щодо відкриття та ліцензування: нових напрямів 

(спеціальностей) підготовки фахівців за наступними спеціальностями:  



072 Фінанси, банківська справа та страхування та 051 Економіка за другим 

(магістерським) освітнім рівнем, а також збільшення ліцензованого обсягу за 

наступними спеціальностями за другим (магістерським) освітнім рівнем: 012 

Дошкільна освіта, 053 Психологія, 013Початкова освіта, 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво), 071 Облік і оподаткування. 

7) здійснював комплекс підготовчих заходів щодо організації та 

проведення акредитації за наступними спеціальностями (напрямами підготовки): 

8.03050301Міжнародна економіка;  8.01010501Корекційна освіта 

(логопедія);8.02030202 Етнологія;  8.03010401 Політологія (за сферами 

політичної діяльності); 8.13010201 Соціальна робота; 6.010202 Спорт; 

8.02030202 Археологія; 8.04010213 Лабораторна діагностика біологічних 

систем; 6.040204 Прикладна фізика; 5.03050901 Бухгалтерський облік. 

8) здійснивпереоформлення: ліцензії про надання освітніх послуг у 

відповідності до Листа МОН України від 31.05.2016 № 1/9-270 «Про 

переоформлення ліцензій» набезстрокову [http://mon.gov.ua/ content /Діяльність 

/Адміністративні послуги / vidomosti/ 2017/ 07/ 11/ mikolayiv-nacz-universit-

suxomlinskogo-10-07.pdf] тасертифікатів про акредитацію 25 спеціальностей 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». 

9) прийнято участь у засіданні кадрової комісії з метою визначення 

відповідності кваліфікації викладачів тим дисциплінам, які вони викладають; 

10) на основі нормативної бази підготовлено методичні рекомендації для 

складання освітньо-професійної програми, тимчасового галузевого стандарту, 

пояснювальної записки до навчального плану; 

11) підготовлено аналітичну довідку про кадрове забезпечення 

навчального процесу і ступінь його відповідності Ліцензійним вимогам у вигляді 

бази даних.  

12) проведено аналіз, узагальнення та статистичну обробку інформації 

щодо відповідності стану забезпечення спеціальностей ліцензійним та 

акредитаційним вимогам. 

 

Керівник відділу ліцензування та акредитації___________________ Данік Н.В. 

"29" червня 2017 р. 

http://mon.gov.ua/%20content%20/Діяльність%20/Адміністративні%20послуги%20/%20vidomosti/%202017/%2007/%2011/%20mikolayiv-nacz-universit-suxomlinskogo-10-07.pdf
http://mon.gov.ua/%20content%20/Діяльність%20/Адміністративні%20послуги%20/%20vidomosti/%202017/%2007/%2011/%20mikolayiv-nacz-universit-suxomlinskogo-10-07.pdf
http://mon.gov.ua/%20content%20/Діяльність%20/Адміністративні%20послуги%20/%20vidomosti/%202017/%2007/%2011/%20mikolayiv-nacz-universit-suxomlinskogo-10-07.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОБУТКИ 2016 – 

2017н.р.н.р. 
 

Проліцензовано 

Збільшено 

ліцензований 

обсяг в 

магістратурі 

Успішно 

пройшли 

акредитацію 

10спеціальностей 

(напрямів підготовки) 

3спеціальності 

2 нові спеціальності 

 


