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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 2017 – 2018 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 та формування архівних справ у ЄДЕБО (відповідно до розпорядження 

№ 44 від 02.04.2018р.). 

3) здійснив повну інвентаризацію наявності ліцензійних та акредитаційних 

справ у відділі за останні 10 років. 

 4) організовував експертизу матеріалів, що надавались закладом для 

отримання ліцензії або самоаналізу діяльності. 

5) підготував в межах своєї компетенції пропозиції до наказів, брав участь 

у формуванні пропозицій щодо вимог і критеріїв, стосовно процедури 

ліцензування та акредитації. 



6) підготував документи щодо відкриття та ліцензування нової 

спеціальності 126 Інформаційні системи та технології за першим  

(бакалаврським) освітнім рівнем. 

7) надавав консультації щодо підготовки матеріалів ліцензійних справ за 

наступними спеціальностям: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії (за першим (бакалаврським) рівнем); 014 Середня освіта. 

Природничі науки (за першим (бакалаврським) рівнем); 091 Цитологія, 

клітинна біологія, гістологія (за третім (освітньо-науковим) рівнем); 091 

Нормальна анатомія (за третім (освітньо-науковим) рівнем). 

          8) здійснив заходи щодо внесення змін до ліцензії відповідно до наказів 

МОН № 506, 507, 292 та листа №11-3340 від 28.03.2018р. та переоформлення 

сертифікатів про акредитацію за  першим (бакалаврським) рівнем за такими 

спеціальностями: 014 Середня освіта (Мова і література (російська), 014 Середня 

освіта (Мова і література (англійська), 014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька);  за  другим (магістерським) рівнем за такими спеціальностями: 014 

Середня освіта (Мова і література (російська), 014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська) ( відповідно до наказу МОН № 505-л від 26.04.2018р.). 

9) прийняв участь у засіданні комісії (наказ № 175 від 31.05.2018р.) з 

метою визначення відповідності кадрового потенціалу вимогам нових 

Ліцензійних умов (Постанова КМУ № 347 від 10.05.2018р.). 

10) на основі нормативної бази розробив матричну таблицю перевірки 

відповідності якісного складу проектної групи та групи забезпечення 

спеціальностей новим Ліцензійним умовам; 

11) підготував  аналітичну довідку про кадрове забезпечення навчального 

процесу і ступінь його відповідності Ліцензійним вимогам у табличному 

форматі.  

 

 

Керівник відділу ліцензування та акредитації___________________ Данік Н.В. 

"27" червня 2018 р. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОБУТКИ 2017 – 2018н.р. 

н.р. 
 

Проліцензовано 

 

Здійснено підготовку 

матеріалів для 

ліцензування  

Здійснено моніторинг 

відповідності якісного 

складу проектних груп та 

груп забезпечення 

34 спеціальності (за першим рівнем) 

   28 спеціальностей (за другим рівнем) 

(  5 спеціальностей (за третім  рівнем) 

 

4 спеціальностей 

1 нову спеціальність 

 


