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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 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 2019-2020 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 акредитації освітньої діяльності, виконанням 

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

спеціальностей. 

2) надавав організаційно-методичну допомогу структурним 

підрозділам з питань ліцензування нових спеціальностей  та акредитації 

освітніх програм. 

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 освітніх програм. 

5) провів семінар з метою ознайомлення всіх науково-педагогічних 

працівників університету із вимогами  Положенням про акредитацію 



освітніх програм, затвердженим наказом МОН №977 від 11.07.2019р. (на 

виконання розпорядження ректора № 90 від 09.09.2019р. «Про проведення 

семінару»). 

6) вніс до ЄДЕБО інформацію щодо кадрового забезпечення 

університету (на виконання розпорядження ректора № 95 від 19.09.2019р. 

«Про подання відомостей щодо кадрового забезпечення»). 

7) керівником відділу Данік Н.В. проведено семінари-тренінги для 

гарантів освітніх програм  з методики заповнення відомостей 

самооцінювання ОП (протягом жовтня-грудня 2019р.).  

8) розроблено зразок освітньої програми з метою дотримання вимог 

законодавства та покращення освітнього процесу  (наказ ректора №446 від 

23.10.2019р.)  

9) внесено до ЄДЕБО скановані копії документів (диплом про вищу 

освіту, диплом про науковий ступінь, атестат про вчене звання, сертифікат з 

англійської мови на рівні не нижче В2) членів проектних груп (груп 

забезпечення) спеціальностей (на виконання розпорядження ректора № 102 

від 25.10.2019р. «Про подання копій документів»). 

10) опрацьовано та приведено у відповідність до вимог Ліцензійних 

умов склад проектних груп спеціальностей та оформлено відповідним 

наказом (наказ ректора №470 «Про склад проектних груп (груп 

забезпечення) спеціальностей» від 31.10.2019р.). 

11) взяв участь у  регіональних круглих столах на тему  «Нова 

процедура акредитації освітніх програм: як покращуватиметься 

якість?»: 

- виступав заступник голови Національного агентства Андрій Бутенко 

(27.09.2019р. в НУ «Одеська юридична академія»); 

-  виступала заступник голови Національного агентства Олена Єременко 

(25.10.2019р. в Херсонському державному університеті). 

12) підготував відповідь на лист Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти (вих. № 533 від 19.11.2019 р.) про 

Опитувальник «Системи внутрішнього забезпечення якості у 



вітчизняних закладах вищої освіти» (на виконання розпорядження 

ректора № 110 від 19.11.2019р. «Про надання інформації»). 

13) перевірив оновлені та оформлені за зразком освітні програми (на 

виконання розпорядження ректора № 111 від 19.11.2019р. «Про перегляд 

освітніх програм»). 

14) опрацював інформацію про перелік компетентностей,  програмних 

результатів навчання та відповідних освітніх компонент згідно з 

освітньою програмою та навчальним планом (денна та заочна форми 

навчання) на 2019-2020 н.р. за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

та ОКР молодший спеціаліст, та  оформлено відповідним наказом (наказ 

ректора № 21 «Про затвердження компетентностей та програмних 

результатів навчання»  від 17.01.2020р.). 

15)  перевірив освітні програми і навчальні плани спеціальностей за 

період 2016-2020р. та подав рекомендації гарантам щодо усунення 

недоліків  (на виконання розпорядження ректора № 11 від 07.02.2020р. «Про 

перевірку навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

освітнього процесу»). 

16) взяв участь у зустрічі з головою Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти Сергієм Квітом  (26 лютого 2020р.в 

Херсонській державній морській академії). 

17) подав до МОН заяву про звуження провадження освітньої діяльності 

за ОКР молодший спеціаліст шляхом зменшення ліцензованого обсягу та 

припинення діяльності за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (наказ 

МОН від 04.02.2020р. №47-л). Оформлено ліцензію  коледжу МНУ імені 

В.О. Сухомлинського у сфері фахової передвищої освіти на підготовку 

фахового молодшого бакалавра (наказ МОН від 24.01.2020р. №28-л). 

18) подав до МОН заяви про звуження освітньої діяльності 

університету: 

- зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями; 

- припинення освітньої діяльності за старими шифрами спеціальностей; 

-   припинення освітньої діяльності за недіючими спеціальностями (відсутні 

здобувачі). 



19) провів семінар для всіх науково-педагогічних працівників 

університету на тему «Що таке силабус і для чого він» разом з головою 

постійно-діючої комісії із забезпечення якості вищої освіти Султановою 

Н.В. (27 лютого 2020 р.). 

20) робота з офіційними сайтами Міністерства освіти і науки України 

та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: 

- опрацювання проектів постанов, положень, наказів стосовно питань 

ліцензування та акредитації ОП;  

- перегляд онлайн – зустрічей та семінарів.   

21) провів онлайн – семінари з гарантами ОП: 

-  щодо моніторингу якості освітніх программ (15 травня 2020 р.); 

- щодо методики заповнення відомостей самооцінювання освітньої 

програми (22 травня 2020 р.). 

22) провів опитування науково-педагогічних працівників університету 

щодо запровадження силабусів навчальних дисциплін та затверджено 

Положення про силабус (наказ ректора №222 від 30.06.2020р.). 

23)  провів перевірку документів щодо акредитації ОП відповідно до 

наказу ректора №78 від 21.02.2020р. «Про підготовку до акредитації 

освітніх програм  в 2020-2021 н.р.».  

 

 

Керівник відділу ліцензування 

 та акредитації___________________                                                     Данік Н.В. 
"29" липня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 


