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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  2018-2019  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

(спеціальностей) 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)  організовував  експертизу  матеріалів,  що  надавались  закладом  для

отримання ліцензії або самоаналізу діяльності.

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

у  формуванні  пропозицій  щодо  вимог  і  критеріїв,  стосовно  процедури

ліцензування та акредитації.

5) перевірив відповідність освітніх програм університету стандартам вищої

освіти.

6)  перевірив  відповідність  складу  проектних  груп  (груп  забезпечення)

спеціальностей  кадровим  вимогам  Ліцензійних  умов  (розпорядження  ректора

№66 від 10.05.2019р.).



7) керівник відділу Данік Н.В. входила до складу  постійно діючою комісії

із  забезпечення якості  вищої освіти  та  брала активну участь у роботі  комісії

(наказ ректора № 354 від 09.10.2018р.).

8)  підготував  документи  щодо  розширення  провадження  освітньої

діяльності  з  метою  підготовки  іноземців  та  осіб  без  громадянства  за

спеціальностями за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та отримав

ліцензію (наказ МОН № 661-л від 24.05.2019 р.):

- 013 Початкова освіта;

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

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

- 014 Середня освіта (Історія)

- 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

- 014 Середня освіта (Фізика)

- 014 Середня освіта (Хімія)

- 032 Історія та археологія

      9) надавав консультації щодо підготовки матеріалів ліцензійних справ за

наступними спеціальностям: 

з  метою  підготовки  іноземців  та  осіб  без  громадянства  за  першим

(бакалаврським) рівнем  :

- 073 Менеджмент; 

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування

з  метою    започаткування  провадження  освітньої  діяльності  за  нов  ими

спеціальн  остями      за першим (бакалаврським) рівнем  :

- 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);

- 014 Середня освіта (Природничі науки)

з  метою  збільшення  ліцензованого  обсягу  за  спеціальністю  за  другим

(магістерським) рівнем:

- 014 Середня освіта (Фізична культура)

      10)  здійснив  заходи  щодо  проходження  первинної  акредитації  та

одержання сертифікатів за  спеціальностями:

за напрямом підготовки бакалавра:

      - 6.040101 Хімія* (спеціальність 014 Середня освіта (Хімія)) 



(наказ МОН №679-л від 23.05.2019 р.)

за другим (магістерським) рівнем   первинна акредитація ОПП  :

- 051 Економіка (ОПП «Управління персоналом і економіка праці») 

- (наказ МОН №2704-л від 07.12.2018р.)

- 072 Фінанси, банківська справа та страхування (ОПП «Фінанси і кредит»)

(наказ МОН №2791-л від 07.12.2018 р.)

Керівник відділу ліцензування

 та акредитації___________________                                                          Данік Н.В.

"27" червня 2019 р.

ЗДОБУТКИ 2018-2019 н.р.
8  спеціальностей

(з можливістю здійснення підготовки
іноземців)

Проліцензовано



 

5 спеціальностейЗдійснено підготовку 
матеріалів для 
ліцензування

34 спеціальності 
(за першим рівнем)
28 спеціальностей 
(за другим рівнем)
 5 спеціальностей 
(за третім  рівнем)

Здійснено моніторинг 
відповідності якісного 
складу проектних груп  
(груп забезпечення)

2 ОПП та 1 спеціальність

Акредитовано


