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Пpo !ентp aкprДиTaцiТ тa лiценЗyBaння
КpемrнчyцЬкoГo нaцioнaЛЬнoГo yнiвеpсиTеTy

iменi Mи хaiалa o стp oГpaДcЬкoГo

} *emдь**i г,tы*ожсеl*.т*,*

1 I{ентp aкpr.циTaцii тa лiцензyвaння КpемrнЧyцЬкoгo нaцioнaJlЬI{oГo

yнiвеpситетy iменi Mиxaйлa oощoгpa.цсЬкoгo (дaлi - Ценщ) cTBopениЙ Для
зaбезпечення дoТpиМaння.цеpжaBIIиx сTaIIДapTiв oсвiти, cПpияння cTBopеннЮ

I{€LJIе)I<Hиx МеTo.цoЛoгi.lниx, IIaBЧ€UIЬнo.МeToДичниx' нayкoBo-теxнi.tниx,
opгaнiзaцiйниx yМoB .цЛЯ opГaнiзaцii HaBч€lJIЬнoгo Пpoцесy B iнститyтax i нa

фaкyльтeтax КpeменчyцЬкoгo нaцioнaльHoГo yнiвеpсиТеTy iменi Михaйлa
oстpoЩaДсЬкoГo (дaлi . УнiBrpсиTrT).

2l]eнтp е сTpyКTypниМ пiдpoздiлoм УнiвеpсиTеТy, якиЙ'
пiдпopядкoвaний пpopекTopy з HПMP (нayкoвo - пе.цaГoгiчнoi Ta МеTo.цичнoТ
poбoти).

3 I{eнщ y свoiй дiяльнoстi кepyeться Кoнститyцiеto УкpaТни, Зaкoнoм
УкpaiЪи <Пpo oсвiry>>, Зaкoцoм УкpaТни <Пpo Bищy oсвiry>>, Пoстaнoвaми
Кaбiнery Miнiсщiв Укpaiни, нopМaTиBI{o-ПpaBoBиMи aкTaМи Miнiстеpствa
oсвiти i нayки УкpaiЪи, HaцioнaлЬнoГo aгeIITcTBa iз зaбезпеЧеннЯ якoстi
вищoi oсвiти; [еpхсaвними сTaн.цapTaМи oсвiти, лiцензiйними yМoBaцaи
ПpoBaдх(ення oсвiтньoi дiяльнoстi зaклaдiв вищoi oсвiти; Cтaтyтoм
КpеменнyцькoГo нaцioнaльнoгo yнiвеpсиTеTy iменi Миxaйлa
oстpoгpaдськoгo, Aнтикopyпцiйнoro ПpoгpaМoЮ КpеменнyЦЬкoГo
нaцioнaльHoгo yнiвepситетy iменi Mихaйлa oстpoГpa.цсЬкoгo, HaкaзaМи Тa
poзПopяД}кeнIlяMи пo yнiвеpсиTeTy' .цaI{иM ПoлorкенIlяM.

4 Poбoтy I{ентpy opгaнiзoвyе кеpiвник, якиil несe вiдпoвiдaльнiсть зa
BикoнaIIня ПoкJla.цениx нa сTpyкTyp нlтЙ тliдpoзДiл фyнкцiй.



5 Кеpiвник l-{ентpy зa ЗГoДoto ПpoprкТopa з НПMP' кoнTpoЛtoс

кеpiвникiв вiДпoвiДниx пiдpoздiлiв Унiвеpситетy ЩoДo сBoсЧacнoГo

oфopмлення неoбxiДниx дoкyментiв Ta F{alIaнHЯ звiтнoстi з tIиTaI{Ь

aкpе.циTaцii oсвiтнix прoгpaм (oП) i лiцензyBaння спеЦiaльнoстей (oсвiтнiх

пpoгpaм) УнiвеpсиTеTy; ПpoBoДиTЬ HapaДИ iз ЗaсТyПникaMи Декaнiв

фaкyльтетiв, диpектopiв iнститyтiв з нaвчaльнoi i виxoвнoТ poбoти, З

фaxiвuяiии Ta лaбopaнтaми кaфедp, фaкyльтетiв, iнститyтiв з poзгЛяДy

IIиTaнь, щo HaJIr)кaTЬ Дo кoМПеTеHцii I_{ентpy.

6 У Мr)кax свoТx tIoBнoBa)кенЬ IJентp poзpoбляe pекoMендaцiТ Ta

BПpoBaДЖyс ЗaxoДи Щollo opгaнiзaцiТ пpoцесy лiuензyBa}Iня спеЦiaльнoстей

(пpoгpaм пiДгoтoвки) тa aкpеДиTaцiТ oП УнiвеpсиTеТy' Унiвеpситетy взaгaлi,

тa зДiйснtoс кo}rTpoЛЬ Зa Тx pеaлiзaцiеro i дoтpимaнняM.
7 ГIитaння poбoти I-{ентpy aкpеДиTaцiТ тa лiцензyвaння сисTеМaTиЧHo

poЗГЛяДa}oТЬсЯ FIa зaсiДaнняx pекTopaTy, метoДичнoТ, вченoТ Paди
УнiвеpсиTеTy.

II oснoвнi фyнкuii i зaвДaння I-{ентpy

oснoвнo}o МеTo}o Дiяльнoстi IJентpy с сПpияннЯ opГaнiзaцiТ oсвiтньoгo
ГIpoЦесy вi.цповiДнo Дo Чиt{нoГo ЗaкoнoДaBсTвa Тa йoгo ПpaBoвoMy

зaбезпеченнto B iнститyтax i нa фaкyльтетaх УнiверсиTеTy.

ЗaвДaннями I_{ент.py с:

oцiнкa сTaнy нopМaTиBнo-Пpaвoвoгo зaбезпеЧеHI-IЯ oсвi.гньoгo ПpoЦесy

в Унiвеpситетi, poзpoбкa нaпpямiв йoгo BДoскoнaЛенFIЯ з ypaxyвaннЯМ

нoвiтнix oсвiтнix тенДенцiй в УкpaТнi.

ЗaбезпеченHя opгaнiзaЦiйнo _ МеTo.цичнoГo сyПpoBoДy фaкyльтетiв тa

iнститyтiв Унiвеpситетy щo.цo пiдгoтoвки вiдoмoстей iз

сaмooцiн}oBaнHя ДЛЯ ПpoвеДенFIя aкpеДиTaцiйнoТ ексПеpTизи Ta

лiцензiйниx сПpaв.

Moнiтopинг змiн y нopMaTиBнo-Пpaвoвiй бaзi з ПиTaHЬ лiцензyвaння
oсвiтньoТ Дiяльнoстi Ta aкpедитaцiТ oП, y3aГaЛЬнення oтpимaнoТ

iнфopмaшiТ .гa iнфopмyвaНHЯ) кoopДинaшiя poбот.и стpyктypнИХ
пiдpoзлirli в УнiвеpсИTеTy.

BикoнaнF{я ПoПеpеДньoТ rксПеpTизи вiдoмoстей iз сaмooЦiнroвaння oП.
Cyпpoвiд Ta кoнTpoЛЬ Зa BикoнaHFIяМ всiх етaпiв ПpoBеДенHЯ

aкpеДиTaцiТ oП тa лiЦензyBaнHЯ спеЦiaльнoстi (нaпpЯMy пiдгoтoвки).
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Кoнтpoль Зa ДoTpИMaHнЯM теpмiнiв дiТ сертифiкaтiв Пpo aкpеДитaцiro

oсвiтнix ПpoГpaМ УнiвеpсиTеTy.

7 HaДaння МеTo.цичнo-кol{сyЛЬТaTиBнoТ ДoпoмoГИ з ПИTaнь лiцензyBaнHЯ

Ta aкpеДитaцii.
8 ЗдiйсненнЯ кoнTpoЛ}o зa сBoсЧaсниМ Пеpеoфopмленням лiцензiй.

9 Cyпpoвiд ПpoBеДенHЯ ГIpoЦеДypи пyблi.rних зaкyпiвель ПoсЛyГ З
1'

ПpoBеДеннЯ aкpе.циTaЦlинol ексПеpTизи' oФopMЛення ДoГoBoplB' aкTlB

BикoF{aниx poбiт.

10 Пеpевipкa всix мaтеpiaлiв, tцo ПoДa}oTЬсЯ дo MiнiсTеpсTBa oсвiти i

F{ayки Укpaiни Ta HaцioнaлЬHoГo aГенTсTBa iз зaбезпечення якoстi

виЩoТ oсвiти нa вiДпoвiднiсть Чинl{иМ лiцензiйнИМ Ta aкpеДиTaцiйним

yMoBaM.

l1 Poзpoбкa Ta BПpoBaД)кенt{Я зaxoДiв ЩoДo пiДвищення якoсTi oсвiти тa

oсвiт'ньoТ д{iяльнoстi' зaбезпеЧення iJ вiдпoвiltнoст'i сyЧaсHoмy piвrrrо

poЗBиTкy oсвiти' :нaуКИ, пoтpебaм стейкxoлдеpiв, кpитеpiям

HaцioнaлЬнoгo aГенTсTBa iз зaбезпеЧеtlнЯ якoстi виrцoТ oсвiти.

12 ЗдiйснrннЯ мoнiтopингy скЛa.цoBиx сисTеМи внyтpitпньoгo

зaбезпечrннЯ якoстi вищoi oсвiти: aнaлiз pезyльтaтiв oПиTyBaЕ{Ь

(aнкетyвaнь) .внyтpirпнix i зoвнiulнix стейкxoлдеpiв З ПиTaнЬ якoстi

opгaнiзaцiТ Пpoцесy ПpoскTyBa:нHЯ Ta pеaлiзaцiТ oП, кoopДинaшiя

poбoти сTpyкТypниx пiдpoздiлiв Унiвеpситетy З ПиTaF{Ь якoстi

oсвiтньoгo ПpoЦесy' oПеpaTиBHе pеaГyBaHHЯ нa виявленi ПopyшеннЯ

F{opМ сTaн,цapTiв вищoi oсвiти ЩoДo opгaнiзauiТ oсвiтньoГo ПpoЦесy ts

Унiвеpситетi' aнaлiз yзaгaльнеЕIня сTaнy oсвiтньoТ Дiяльнoстi тa якoс.гi

вищoТ oсвiти в yнiвеpситетi.

l3 MoнiтOpинГ otlpИЛioДHеF{Их кеpiвниx Ta iнфopмauiйниx дoкyментiв
Miнiстеpствa oсвiти i нaуки УкpaТни З ПиTaнь лiцензyBaння'

HaцioнaлЬнoГo aГеF{ТсTBa iз зaбезпеЧеH!{я якoстi вищoТ oсвiти З tIиTaHЬ

aкpедитaцii.
14 Пiдгoтoвкa iнфopмaцiТ щoдo лiцензyвaння i aкpеДиTaцiТ УнiвеpсиTеTy

tta зaciДaння BченoТ paди УнiвеpсиTеTy' pекTopaTУ,, Д'Ля ПoДar{нЯ звiтiв.

oснoвнi фyнкuiТ I.{ентpy

Cклa.цaння плaнiв_гpaфiкiв ПpoBеДення лiцензyBaliня спеЦiaльнoстей

Ta aкpеllитaцii oП Унiвеpси1.еTy.

Кoн.гpoль opгaнiзaцiТ мoнiтopингy якостi HaДaНHЯ oсвi.гнiх ПoсJIуГ,

мoнiтopинг i шеpеГЛЯ.ц oП, yзaгaЛЬFlеHHя щopiнних звiтiв з ЛoкaЛЬнoГo

мoнiтopингy oсвiтнix пpoгpaм.
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Кoнтpoль вiДпoвiДнoстi oсвiтнiм сTaH.цapTaМ' oП Тa HaBЧaЛЬниХ

плaнiв.
Кoнтpoль зa викoнaнF{яM нaкaзiв Ta poзпopяД)кенЬ pекTopa Щo/{o

opгaнiзauiТ aкреДИTaцiйнoТ l.a лiцензiйнoТ poбoти B iнститyтax Ta

фaкyльтетax.
ПiДгoтoвкa iнфopМaЦiТ щo.цo лiЦензyвaння i aкpеДиTauiТ yнiвеpсИTеTy

нa зaоiДaння BченoТ paди УнiвеpсиTеTy, pекTopaTy.

HaДaння iнфopмaшiйнo-кoнсyльтaтивнoТ, метоДичнoТ ДoПoМoГи

aдмiнiстpaцii yнiвеpсиTеTy' ПoсaДoBиМ oсoбaм, сTpyкTypHиМ

пiдpозлiлaм УнiвеpсиTеTy' Тx пpaцiвl{икaM З ПиTaHЬ лiцензyвaнHЯ Ta

aкpеДиTaцii oсвiтнix пpoгpaМ y Mе)кax спеЦiaльнoстей.

Cyпpoвiд пpoцесiв лillензyвa!{HЯ Ta aкpеДиTaцiТ oсвiтнiх пpoгpaм.

CистемaтиЗaЦiЯ зayBa)I(еHЬ Ta pеКoменДaцiй, oтpимa}IИx y pезyль,гa.гi

ПpoBеДенHя aкpеД итaцiiтниx ексПеpTиз oсвiтнix пpo гpaм Haцi oнaЛЬHи М

aГеHTсTBoм iз зaбезПеЧення якoс.гi вищoТ oсвiти.

ПiДгoтoвкaмaтеpiaлiвIJЛЯpекTopaTaПpopекTopaзHПМPЩo.цo
лiцензyвaннЯ Ta aкpеДИTaцiТ.

10 ПiдгoToBкa пpoсктiв нaкaзiв, МaTеpiaЛiB З ПиTaнЬ opГaнlЗaцll

нopMaTИBHo-г.IpaBoBoгo зaбезпечення oсвiтньoгo ПpoЦесy нa poЗГJlядl

pек,гopaTy Ta BчеHoТ paди УнiвеpсиTеTy.

ПiДгoтoвкa пpoсктiв нaкaзiв Щo.цo ПpИЗнaчен}iя гapaнтiв oП З

ДoTpиМaнI{яM BИМoг Лiцензiйниx yМoB З }Ia.цaння oсвiтнiХ tloсЛyГ y

сфеpi вищoi oсвiти.

HaДaння кoнсyЛЬTaтивнoi, opгaнiзauiйнo-метoДичнoТ .цoПoMoГи

кaфелpaм y пiдгoтoвцi дoкyмеHTaЦii з лiцензyвaння Ta aкpеДиTaцii.

Кoнтpoль Зa BикoHaннЯM нaкaзiв Ta poзПopяll)кеt{Ь pекTopa Щoдo

HopМaTИB1lo-Пpatsoгo зaбезпеЧення oсвiтньoгo Пpoцесy, aКpе/{ИтaцiТ тa

лiuензyвaннЯ в Унiвеpситетi.

14 КoopлИнaЦiЯ Дiяльнoстi пiдpoзлiлiв Унiвеpситетy Пpи pеaлlзaшti

пpoцесiв aкpеДиTaцiТ тa лiцензyвaння'

Bивчення дoсвiдy iнtпиx ЗaкЛa.цiB Bиtцoт oсBlTИ tцo.цo нopМaТиBFlo-

ПpaвoBoГo зaбезшеЧеHHЯ oсвiтньoгo ПpoЦесy.

Aнaлiз сTaнy нopМaTиBнo-пpaвoвoТ бaзи З ПИTaHЬ лiцензyвaння Ta

aкpе.цитaцiТ, yзaГaЛЬнеHнЯ oTpиМaнoi iнфopмauiТ Ta зaбезпеченrlя

iнфopмyв aHНЯ ГIpo iснyloui BиМoГи З ПиTaHЬ лiцензyвaння Ta

aкpеДиTaцiТ пoсatoвиx oсiб' сTpyкTypниx пiдpoздiлiв Унiвеpситетy' Тx

пpaцiвникiв'
Ствopення тa пеpiollиЧtlе oнotsЛеt{Еl я нa caЙтi УнiвеpсиTет'y iнфopмaшiТ

пpo рoбoтy I_{eнтpy.
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18 ПpелсTaBЛеHHЯ Унiвеpситетy нa кoнфеpенцiяx' семiнapax Тa IHIIIиХ

зaХo'цax З ПиTaнЬ лiцензyвaння, aкpеДиTaцii тa зaбезшечення якoстi

oсвiтньoi Дiяльнoстi.
19 ЗaбезПеЧенHЯ збеpеженHя Ta apxiвaцiТ ДoкyМеrrTaшiТ L{ентpy.

20 ПiдгoToBкa ПoТoчниx Ta шiдсyмкoвиx звiтiв З ПИTaнЬ Дiяльнoстi

IJеrrтpy.

III opгaнiзaцiя poбoти l_{ентpy

Дo 25 TpaBHЯ ПoToЧHoГo HaBчaJiЬHoГo poкy кеpiвникoм I-{ентpу

poзpoблясTьсЯ ПЛaн гpaфiк ПpoBеДеllня aкpедитaцii (лiuензyвaння)

нaпpямiв Ta спеЦiaльнoстей Унiвеpситетy вiдпoвiДних oсвiтньо-

квaлiфiкaцiйниx piвнiв Ha HaсTyПний нaвчaльний piк.

З ypaxyBaнняМ ПЛaнy гpaфiкy ГoTyrTься ПpoскT HaкaЗy Пpo

IIpoBе.цеHНЯ ЗaxoДiв з aкpедитaцiТ oП тa лiцензyвaнHя спецiaльнoстей

УнiвеpсиTеTy' BиЗнaЧatoTЬся вiдпoвiдaльнi oсoби (зaвiдyвaнi

BиПyскoBиХ кaфелp)' Ta теpмiни t-tiДгoтoвки aкpеДиTaцiйнoТ Тa

лiцензiйнoi дoкyментaцiТ.
Кеpiвник I_{ентpy ПpoвoДиTЬ HapaДy з вi.цпoвiДaЛЬниМИ oсoбaми, Ha.цaс

МеToДичHi pекoмендaцii дЛЯ пiДгoтoвки Ta oфopмлення звiтy

сaмooЦiнloBaЕ{ня oП' BpaxoBytoчИ дiroчi кpитеpiТ HaцioнaлЬFIoI'o

aГеF{TсTBa iз зaбезпечеliнЯ якoстi виЩoТ oсвiти Ta HopМaTиBИ

Miнiстеpствa oсвiти i нayки Укpafни.

У xoдi пiдгoтoвки звiтy кеpiвник Центpy тa фaхiвui нaДaroть неoбxiднy

iнфopмauiйнy пiдтpимкy Д'ЛЯ фopмyвaння poздiлiв вiДoмoстей Пpo

сaмooЦiнroвaнHЯ oсвiтнix ПpoГpaМ Ta aкpеДитaцiйнoТ спpaви взaгaлi,

aбo Для фopмyвaння лiцензiйнoТ сПpaBи.

Зa тpидцять poбоииx Днiв Дo BсТaFIoBЛеЕloГo теpмiнy ЗaBaнTa)кення звi.г

сaмooцiнЮBaнHЯ oП aбo лiцензiйнa сПpaBa у poЗДpyкoвa[roMy Ta

еЛекTpoннoМy вигляДi ПoДaЮTЬся дo Центpy.
Кеpiвник I-{ентpy Зa yЧaсTro фaxiвuя IJентpy ПpoTяГoМ Г|, ЯTИ poбoниx

днiв пpoBoДяTЬ IloПеpеДнto ексПеpTиЗy HaДaниx мaтеpiaлiв .гa HaДaroTЬ

oбгpyнтoвaнi зayвaженнЯ-pекoМенДaЦiТ y paзi нaявнoстi пoмилoк aбo

BиЯBЛеliИx невiДпoвiДнoстей.

Пiсля пеpевipки, у paзi неoбxiднoстi, мaтеpiaли ПoвеpTaIoTЬся Д'ЛЯ

кopИГyBaнF{я.

Пpoтягoм П'яTи poбo.rиx днiв вiдпoвiДaльнa oсoбa (гapaнт oП) yсyвaс

ЗayBDкення y вiдoМoсTЯX сaМoaнaЛiзy aбo лiцензiйнiй спpaвi.
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Пiсля кopиГyBaHHЯ сПpaBa ГIo.цaсTЬся ПoBTopF{o Зa П.П. 6-8 ДaнoГo

ПoЛo)кеннЯ.

oстaтoчний вapiaнт звiтy (вiдoмoстеЙ) Пpo сaмoaнaлiз .цЛя

aКpеДИTaцiйнoi aбo лiцензiйнoi сПpaBи ПoДaсTЬaя ГapaнToМ oП
ПpopекTopy УнiвеpсиTrTy з lrayкoBo-Пе.цaГoГiчнoТ poбoти тa нoвiтнix

TеxнoЛoГiй в oсвiтi для ПpoBеДення пеpевipки пiдгoToBЛеFIиХ мaтеpiaлiв

нa вiдсyтнiсть плaгiaтy.

Зa pезyлЬTaTaМи пеpевipкИ ГapaнToм oП ПoДaсTЬся слyжбoBa зaПискa

нa iм'я pекTopa Унiвеpситетy з вiзoto кеpiвникa [ентpy щolto

ЗaBaнTa}I(еHня мaтеpiaлiB B еЛекTpoннy сисTеMy oбiгy.

Фaxiвцi Цr}ITpy сyцpoвoД)кy}oTЬ ПpoЦес зaвaнTa)I(еHHя звiт.y

сaмooЦiнIoBaння oП вi.цпoвiДнo Дo фopмaтy ЗaПpoПor{oBaнoГo

HaцioнaлЬниМ aГенTсTBoM iз зaбезпечення якoстi виЩoТ oсвiти Ta

мaтеpiaлiв лiцензiйнoТ сПрaBи вiдпoвiДнo Дo Hopмaтивiв Miнiстеpствa

oсвiти i нayки УкpaТни y фopмaтi' pеглaменToBaнoМy eflЕБo.
Гapaнти oовiтнix ПpoГpaМ' вiдпoвiдaльнa oсoбa Зa зaBaнTaжеHнЯ ДaFIиx y

сДЕБo (y oкpемo BиЗF{aЧенi теpмiни) нaдa}oTЬ Дo I-{ентpy iнфopмauirо

пpo xiд tlpoвеДеннЯ ексПеpTИзИ aкpеДИTaцiйнoТ (лiuензiйнoТ) спpaBИ ^Ia

ПpИЗHaЧеltF{Я ексПеpтнoТ кoм iсiТ.

14Гapaнти oП ПpoBolIЯTЬ мoнiтopинГ Тa нaДaioTЬ IJентpy сфopмoвaнi

ексПеpTнoro ГpyПoro Ta ГaЛyЗеBoio paДoro HaцioнaлЬHoГo aгентствa iз

зaбезпечення якoстi вищoТ oсвiти звiти шIoДo ПpoBе.ценFIЯ aкpе.цитaцiТ

oсвiтнix ПрoГpaM.

15 Кеpiвник I-{ентpy з фaxiвЦЯМи I-{ентpy yзaгaЛЬнroс oтpимaнi

pекoмендaцiТ Щo.цo Пoкpaщення oсвiтнix ПpoГpaМ' BиoкpеMЛ}oс

ЗaГaЛЬнo yнiвеpситетськi pекoMеH.цaцiТ тa безпoсеprДнЬo pекoмендaцiТ

щoДo дiяльнoстi тa poЗBиTкy oП, якa aкреДиTyrTься.

16 Кеpiвник IJентpy здiйснroс мoнiтopинг вiдпoвiДних зaсiДaнь

HaцioнaлЬFloГo aГеFITсТBa iз зaбезпеЧенHя якостi BИщoТ oсвiти Щo/{o

oсTaToЧttoгo пpийLIЯтTЯ pituення Пpo aкpеДитaцiю oсвiтньоТ ПpoГpaМи'

зa неoбxiднoстi, opгaнiзoвyс ДoЛyЧеннЯ Дo зaсiДaння Гapaнтa oП чи

ПpopекTopa Унi веpситеTy.

17 Кеpiвник IJентpy сyПpoBoДжyс ПpoЦес зaBaнTa)кеннЯ ГенеpoBaнol.o

сеpтифiкaтy Прo ПpoxoД)ке}Iня aкpеДитaцiТ oП Ta зaбезпенyс йoгo

збеpеження y еЛекTрoннoМy Ta l]aПеpoBoMy виглядi y IJентpi.
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L{еFITр Мaс ПpaBo Ha:

IV Пpaиa L{еF{Tру



1) спpияння зi сTopoни aдмiнiстpaцiТ УнiвеpсиTеTy, ПoсaДoBиx oсiб,

iнtпиx сTpyкTypниx пiдрoздiлiв Унiвеpситетy у BикoF{aF{FIi зaвдaнь,

пеpедбa.rениx чиt{HиM ЗaкoHoДaBсTBoМ' Cтaтyтoм УнiвеpсиTеTy, ЦиМ

ПoЛo)кеHнЯМ;

2) oTpиМaннЯ вiд aдмiнiстpaцiТ УнiвеpсиTrTy, Пoсa.цoвиx oсiб, iнtпих

сTpyкTypниx пiдpoздiлiв Унiвеpситетy iнфopмauiТ, дoкyментiв Ta

iнrпиx мaтеpiaлiв неoбxiДниx для poбoти I-{ентpy;

3) пpoвo ДИТИ НapaДИ З ПиTaнЬ, якi BХoДЯTЬ lto кoМПеTенцiТ I_{ентpy, i

пpиймaти yЧaсTЬ y вiдпoвiДFlИx HapaДax;

4) зaлyuення B yсTaнoBЛеHoMy ПopяДкy Дo спiльнoТ poбoTИ фaxiвшiв
iншrиx сTpyкTypниx пiдpoздiлi в;

5) внесення Ha poЗГЛяД pекTopa Унiвеpситетy пpoпoзиuiТ ЩoДo

ПoкpaщеrrнЯ poбoTи сTpyкTypнИx пiдpoздiлiв УнiвеpсИTеTy B ПиTariняХ

aкpr.циTaцiТ тa лiцензyв a:нHЯ;

6) poзмiшеннЯ iнфopмauii Ha iнфopмauiilниx сTеH.цax' oфiuiйнoмy

i нтеpнет* caЙтi Унi веpсиTеTy ;

7) пpелс.IaBЛЯ.ГИ Унiвеpоитет нa кoнфеpенцiяx, семiнapax .ra iнших

ЗaxoДaХ З ПиTaHЬ лiцензyвaння Ta aкреДиTaцii y зaклaДar Bищoi oсвiт.и.

V Bзaсмoдiя з iнurими сTpyкTypHИNtИ гtiдpoз,ЦlлaМИ, opГaнaMИ'

ПoсaДoвими oсoбaми yнiвеpсИ.ГеTy

1 I-{ентp сBolo poбoтy ЦpoвoДиTЬ y пoстiйнiй взaсмoдiТ iз ДекaFIaMи

фaкyльтетiв, ДиpекTopaMи iнститyтiв, кoле.цжiв, зaвiдyвaчaМИ кaфелp Ta

кеpiвникaми iнtпиx сTpyкTypниx пiдpoздiлiв УнiвеpсиTеTy, сПpЯМoByс Ta

кoopДИнyс ix Дiяльнiсть З ПитaнЬ лiцензyвaНrIЯ.Гa aкpедитaцiТ.

2 У межax свoТx ПoBнoBa)I(ень, I_{ентp спiвпpaЦЮс з iнrпими сTpyкTypHиМи

пiдpoздiлaми З МrToЮ сTBoprl{Hя yMoB Д'ЛЯ ПpoBaД)кення пoсдiДoвнoТ Ta

yЗГoД)кеHoТ дiяльнoстi щoДo теpмiнiв, пеpioДиЧнoсTi oTpиMaння i пеpедaui

iнфopмauiТ, викoнaння iнrпиx ЗaB.цaнЬ, неoбхi,цHиx ДЛЯ нaЛежнoГo BикoFIaнFIЯ

ПoкЛa.ценИx Нa Е{ЬoГo зaBДaнЬ.

3 I_{ентp взaсмoДiс iз сTpyкTypHиМИ пiдpoздiлaми УнiвеpсиTеTy, Щo

вiДпoвiДaroть Зa внyтpirшнro сисTеМy зaбезпечення якoстi вищoТ oсвiти:

нaBЧaЛЬFIиМ вiддiлoм' [IaBЧaЛЬ!{o-MеToДиЧltиМ вiддiлoм, ЦеH1.poM

мoнiтopингy якoстi oсвiти Ta aкaДемiчнoТ uеснoстi, нayкoвo-ДoслiДнoro

чaсTиHo}o, вiД.цiлoм aспipaнтypи Тa ДoкTopariTуpИ, ЦеHTpoM мiжнapoлноТ

Дiяльнoстi тa сTpyкTypниМи пiдpoздiлaми УнiвеpсиTеТy, щo зaлyненi llo
pеaлiзauii внyтpirпньoТ сисTеMи зaбезпечення якoстi oсвiти, ДopaДчиМИ .Гa

poбo.rими opГaнaМи УнiвеpсиTеTy.



4 I{ентp тa Йoгo прaцiвники МaroTЬ ПpaBo нa oTpиMaнHя вiд aдмiнiстpauiТ

УнiвеpсиTеTy, iнurиx сTpyкTypниx пiдpoз.цiлiв, opГaнiB Ta l]oсa,цoвиx oсiб

Унiвеpситетy iнфopмauiТ B oбсязi, неoбxiднoмy Ta дocTaTнЬoМy ДЛЯ

нaJlежнoГo Bикoнaння зaB,цaHь' пoкJIa.цених нa I{ентp, Ta зДiйснення

зaПЛaHoBaниx зaxo,цiB.

в.o. *.piuникa I.]ентpy

Пozodэюенo:

Пpopектop з HПMP

Haчaльник вiддiлy кaдpiв

Упoвнoвa)кенa iз ЗBК

Нaчaльник
topи.цичнoГo BiДДiJIy

/'

oленa БЕсПAPTOЧHA

Biктop КOCTIH

Ipинa MAСЛOBA

Aнфiсa llIМЕ,ЛЬoBA

Tетянa сЛoБoДЯнИкw


