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Відділ ліцензування та акредитації є структурним 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 компетенцій.  

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 2020-2021н.р. відділ очолювала к.е.н., доцент Данік Наталія Вадимівна.  
Відділ відповідно до покладених на нього функцій виконував такі завдання: 
- з метою забезпечення реалізації державної політики в сфері освіти, 
правової охорони інтелектуальної власності, забезпечення розвитку системи 
освіти здійснював контроль за дотриманням актів законодавства з 
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питань ліцензування та акредитації освітньої діяльності, виконанням 
закладом Ліцензійних умов та вимог щодо змісту, рівня, обсягу та 
забезпечення освітніх програм спеціальностей.  
- надавав організаційно-методичну допомогу структурним 
підрозділам з питань ліцензування нових спеціальностей та акредитації 
освітніх програм. 
- організовував експертизу матеріалів, що надавались закладом для 
отримання ліцензії або самоаналізу діяльності. 
- підготував в межах своєї компетенції пропозиції до наказів, брав 
участь у формуванні пропозицій щодо вимог і критеріїв, стосовно процедури 
ліцензування та акредитації освітніх програм. 
1) На виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015р.№ 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018р. № 347) було звужено  провадження освітньої діяльності: 

- за ОКР «молодший спеціаліст» шляхом зменшення ліцензованого обсягу 
за відповідними спеціальностями та припинення діяльності за спеціальністю 
071 Облік і оподаткування та напрямами підготовки (застарілими шифрами 
спеціальностей) (наказ МОН від 04.02.2020р. №47-л, наказ МОН від 
27.08.2020р. №212-л);  
- шляхом припинення освітньої діяльності за спеціальностями та напрямами 
підготовки бакалавра і магістра (застарілими шифрами спеціальностей) 
(наказ МОН від 27.08.2020р. №212-л); 
- шляхом зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями першого 
(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) 
рівнів вищої освіти (наказ МОН від 12.10.2020р. № 240-л).  
2) 01 жовтня 2020 року взяв участь у семінарі щодо підготовки до 

акредитації освітніх програм та заповнення відомостей самооцінювання освітніх 
програм спеціальностей факультету педагогічної та соціальної освіти. 

3) 06 жовтня 2020 року керівником відділу Данік Н. В. було проведено 
семінар – тренінг щодо підготовки до акредитації освітніх програм та заповнення 
відомостей самооцінювання освітніх програм спеціальностей університету.  

4) 10 грудня 2020 р. взяв участь в онлайн вебінарі  на тему 
«Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок?», організаваним 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.  

5) Надавав організаційну, консультаційну допомогу та супровід 
документів для успішно пройденої акредитації ОП «Середня освіта (Музичне 
мистецтво)» підготовки магістрів та отримання сертифікату про акредитацію 
(рішення НАЗЯВО від 15.12.2020р. протокол №24). 
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6) З метою покращення якості підготовки здобувачів вищої освіти та на 
виконання рішення ректорату від 21.12.2020 р. (протокол № 4) було оформлено 
розпорядження № 84 від 21.12.2020р. «Про впровадження в освітню діяльність 
рекомендацій за результатами акредитаційної експертизи освітньої програми 
магістра «Середня освіта (Музичне мистецтво)». 

7) Перевірено  освітні програми і навчальні плани з метою 
затвердження їх для набору здобувачів у 2021-2022 н.р. (НМР від 19.11.2020р., 
ВР від  23.11.2020р., від 30.11.2020р. (протокол № 6,7), наказ ректора № 471 від 
30.11.2020р. «Затвердження освітніх програм та навчальних планів для набору 
здобувачів у 2021-2022 н. р»). 

8) На виконання розпорядження ректора № 81 від 07.12.2020р «Щодо 
проведення внутрішньої акредитації» відділом було проведено експертизу 
матеріалів самоаналізу діяльності кафедр, їх відповідності вимогам нормативних 
документів та критеріям внутрішньої акредитації; підготовлено узагальнену 
інформацію щодо результатів проведення самоаналізу (наказ №520 від 
30.12.2020р. «Про результати внутрішньої акредитації освітніх програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти»). 

9) Підготовлено наказ № 509 від 23.12.2020р. «Про оновлення освітніх 
програм спеціальностей 013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (за 
предметними спеціальностями)» у зв’язку із затвердженням професійного 
стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої 
освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (наказ Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.12.2020 р. 
№ 2736). 

10) Проведено аналіз ступеня ризику від провадження освітньої 
діяльності та підготовлено наказ щодо його мінімізації (№ 65 від 24.02.2021р. 
«Про затвердження заходів щодо мінімізації ризиків згідно з критеріями 
Державної служби якості освіти України»). 

11) Надано організаційну, консультаційну допомогу та супровід 
документів для успішно пройдених акредитації ОП: 

- «Дошкільна освіта» підготовки бакалаврів  (рішення НАЗЯВО від 
27.04.2021р. протокол №7); 

- «Логопедія. Спеціальна психологія» підготовки бакалаврів  (рішення 
НАЗЯВО від 18.05.2021р. протокол № 8); 

- «Середня освіта (Музичне мистецтво)» підготовки бакалаврів (рішення 
НАЗЯВО від 2021р. протокол № 9). 

12) Надано методичну, консультаційну допомогу для підготовки 
документів для акредитації ОНП «Політологія» підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктор філософії.  
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13) Переоформлено сертифікати про акредитацію спеціальностей 
підготовки бакалаврів на строк дії сертифікатів про акредитацію спеціальностей 
підготовки магістрів до 2025р. (рішення Акредитаційної комісії МОН від 
19.01.2021р. протокол № 141): 

- 013 Початкова освіта 
- 014 Середня освіта (Фізика) 
- 014 Середня освіта (Математика) 
- 014 Середня освіта (Фізична культура) 
14)  Переоформлено ліцензію університету за певними рівнями вищої 

освіти «Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти»https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/VO%202021/123-
vo-21.pdf (наказ МОН від 29.01.2021р. № 11-л). 

15) Переоформлено ліцензію коледжу у сфері вищої та фахової 
передвищої  освіти в зв’язку зі зміною назви на «Відокремлений структурний 
підрозділ «Фаховий коледж Миколаївського національного університету імені В. 
О. Сухомлинського»  (наказ МОН від 04.03.2021р. № 26-л). 

16) Переоформлено сертифікати про акредитацію 5 спеціальностей за 
ОКР «молодший спеціаліст» в зв’язку зі зміною назви на «Відокремлений 
структурний підрозділ «Фаховий коледж Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського». 

17) Перевірено відповідні документи для проходження акредитації 
освітніх програм у  наступному навчальному році (наказ № 34 від 27.01.2021р. 
«Про підготовку до акредитації освітніх програм в 2021-2022 н. р.»). 

18) Заповнено в ЄДЕБО інформацію щодо кадрового забезпечення в 
новому модулі “Групи забезпечення ОП/спеціальності».   

 
В. о. керівника відділу ліцензування 
та акредитації___________________          Данік Н. В. 
"29" червня 2021 р. 
 

 


