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ПoЛoxtЕt{нЯ

ПpO нaBчaJIЬнo-Метoдинний ценTp З нoрМaTиBl{o-ПpaBoBoГo зaбезпеченнЯ

oсвiтньoгo Пpoцесy КpеменчyЦЬкoгo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy
iменi Миxaйлa oстpoгpa.цськoгo

I Зaгaльнi пoлorкення

1 HaвчaлЬHo-МеToДичниЙ цеI{Tp з HopМaTиBнo-ПpaBoBoГo зaбезпечення

oсвiтньoгo пpoцrсy КpеменuyЦЬкoГo нaцioнaлЬнoгo yнiвеpситетy iменi

Mихaйлa oстpoгpaДсЬкoгo (дuлi - I-{ентp) ствopений ДЛЯ зaбезпеченнЯ

ДoTpиМaння .цеp)кaBI{иХ стaндapтiв oсвiти, сПpиЯFIня сTBopеннЮ нaJIе)книx

MrToДoЛoгiнних, нaBчaJIЬI{o-МеTo.цичниХ' нayкoBo-теxнiчниx' opГaнiзaЦiйниx

yI\4oB ДnЯ opгaнiзaцii нaBчaЛЬнoГo Пpoцесy B iнститутaх i фaкyльTеTaх
Кpемен.тyцЬкoГo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy iменi Mиxaйлa oстpoгpa.цсЬкoГo

(дaлi - Унiвеpситет).
2I-{ентp r сTpyкTypниМ пiдpoздiлoм УнiвеpсиTеTy' який

пiдпopядкoвaний пpopекTopy з HПMP (нayкoBo - ПеДaгoгiчнoТ Ta МеTo.цичнoТ

poбoти).

З I.{ентp y свoТй дiяльнoстi кеpyсться КoнститyЦiсlo УкpaТни, Зaкoнoм

УкpaiЪи <Пpo oсвiтy>, Зaкoнoм УкpaТни <Пpo виЩУ oсвiтy>, Пoстaнoвaми

Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни, нopМaTиBнo-ПpaBoBиМи aкTaМи Мiнiстеpствa

oсвiти i нayки Укpaiни, HaцioнaлЬHoГo aГrнTсTBa iз зaбезпечеHня якoстi вищoТ

oсвiти; ,{еpжaвнИNIИ cTaIIДapTaMи oсвiти, лiцензiйниMи yМoBaMи ПpoBa.цxtення

oсвiтньoi .цiяльнoстi зaклa.цiв вищoi oсвiти; Cтaтyтoм КpеменvyЦЬкoГo

нaцioнaлЬнoгo yнiвеpситетy iменi Mиxaйлa oстpoгpaДсЬкoГo, нaкaзaМи Ta

poзПopяД)кенняМи пo yнiвеpсиTеTy, ДaниМ Пoлoженням.

4 Poбoтy I_{ентpy opгaнiзoвyс кеpiвник, якиit Hесе вiдпoвiдaльнiсть зa

BикoнaннЯ ПoкЛa.цениx Ha сTpyкTуpниЙ пiдpoздiл фyнкцiй.
5 Кеpiвник I_{ентpy Зa ЗГoДo}o ПpopекTopa з HПМP' кoIITpoЛЮс

кеpiвникiв вi.цпoвiДниx пiдpoздiлiв Унiвеpситетy щoДo сBoсчaснoГo

oфopмлення неoбxi.цниx.цoкyМеHTiв тa нa.цaнHЯ звiтнoстi з пиTaнЬ aкpедитaцii

oсвiтнix ПpoцpaМ (oП) тa лiЦензyBaIIнЯ спецiaльнoстей (нaпpямiв пiдгoтoвки)



УнiвеpсиTеTy; ПpoBoДиTЬ ъIapaДИ ЗaсTytIникaМи .цекaнiв фaкyльтетiв,

диpeктopiв iнститyтiв з нaвчaльнoi i вихoвнoi poбoти, З МеTo.цисTaМи Ta

лaбopaнтaми кaфеДp, фaкyльтетiв, iнститyтiB З poзГJIЯДУ ПИTalЬ, Щo н€LЛе)кaTЬ

.цo кoМПетенцii I-{ентpy.

6 У Межaх свoik ПoBI{oBalкеI{Ь Ifентp poзpoбляс pекoмендaцiТ Ta

BПpoBa.цжyс ЗaxoДи Щo.цo opгaнiзaцii пpouесy лiцензyBaHI{Я спецiaльнoстей

(пpoгpaм пiдгoтoвки) тa aкpеДиTaцiТ oП УнiвеpсиTеTy' Унiвеpситетy взaгaлi,

тa зДiйснЮr кo}ITpoЛЬ зa ix pеaлiзaцiсro i дoтpимaннЯМ.

7 ГIитaння poбoти l{ентpy З HopМaTиBIIo-ПpaBoBoГo сyПpo3o.цy

ocвiтньoгo Пpoцесy сисTеMaTиЧI{o poЗГЛЯ.цaloTЬся нa зaсiдaнняx pекTopaTy

(метoди.rнoТ paли) УнiвеpсиTеTy.

II oснoвнi фyнкuii i зaвдaння I{ентpy

1 oснoвнolo MеTo}o .цiяльнoстi I-{ентpy r сПpияння оpгaнiзaцii oсвiтньoгo

пpoцесy вiДпoвiДнo Дo чиt{нoГO ЗaкoнoДaвсTвa ^Гa йoгo ПpaBoBoМy

зaбезпеченнIo в iнститyтax i нa фaкyлЬTеTaХ УнiвеpсиTеTy.

Зaв.цaннями I-{ентpy е:

oцiнкa cTaнy I{opMaTиBнo-ПрaBoBoгo зaбезпечення oсвiтньoгo

Пpoцеcy B Унiвеpситетi' poзpoбкa нaпpямiв йoгo B.цoскoнaЛeннЯ З

ypaхyBaнням нoвiтнiх oсвiтнix тенденцiй в Укpaiнi.

Зaбезпечення opгaнiзaцiйнo - МеToДиЧHoгo cyПpoBoДy фaкyльтетiв Ta

iнститyтiв Унiвеpситетy щo.цo пiдгoтовки вiДoмoстей iз

сaмooцiнIoBaIIня ДЛЯ ПpoBеДеI{Hя aкpеДиTaцiйнoТ експеpTизи Ta

лiцензiйниХ сПpaB.

Bиявлення змiн У нopМaTиBнo-пpaвoвiй бaзt з ПиTaIIЬ лiцензyвaння

oсвiтньoi Дiяльнoстi Ta aкpедитaцii oП, yЗaГaJIЬl{eIIHя oтpимaнoТ

iнфopмaцiТ Ta iнфopмyв aHНЯ З цЬoГo ПpиBoДy' кoop.цинaЦiя poбoти

сTpyкTypних пiдpoздiлiв УнiвеpсиTеTy.

Bикoнaння ПoПеpе,цньoi ексПеpTизи вiдoмoстей iз сaмooцiнloвaння oП.

Cyпpoвiд Ta кol{TpoЛЬ Зa Bикoнaнням воiх етaпiв ПpoBе.цrння aкpеДитaцii

oП тa лiцензyв aHНЯ спецiaльнoстi (нaпpяМy пiдгoтoвки).

Здiйснення кoнTpoЛЮ зa свorчaсниМ Пеpеoфopмленням лiцензiй.

Пеpевipкa всix мaтеpiaлiв, щo ПoДaroTЬся дo Miнiстеpствa oсвiти i нayки

УкpaТни Ta HaЦioнaлЬнoГo aгеIITстBa iз зaбезпечення якoстi виЩoi

oсвiти нa вi.цпoвiДнiсть Дiroчим лiцензiйниМ Ta aкpе.циTaцiйним yМoBaМ.

Poзpoбкa Ta BПpoBaДженF{я зaxoДiв Щo.цo пi.цвищення якoсTi oсвiти тa

oсвiтньoi,цiяльнoстi, зaбезпечеI{HЯ iТ вiдпoвiДнoстi сyчaснoMy piвнro

iз
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poзBиTкy oсBiTи, нayки, ПoTpебaN4 сTейкxoЛДеpiB, кpиTеpiяМ

HaцioнaлЬнoгo aГенTсTBa iз зaбезпечrння якoстi вищoТ освiти.

Здiйснення мoнiтopингу скЛa.цoBиx cистеМи внyтpiшrнЬoгo зaбезпечення

якoстi вищoi oсвiти: aнaлiз pезyльтaтiв oПиTyBaнЬ (aнкетyвaнь)

внyтpirпнix i зoвнiшrнix стейкxoлдеpiв З tIиTaнЬ якoстi opгaнiзauii

пpoцесy ПpoекTyBaннЯ тa pеaлiзaцiТ oП, кoopдинaЦiя poбoти

сTpyкTypIIиxпiдpoздiлiвУнiвеpситетyзПиTaнЬякoстioсвiтньoгo
Пpoцrсy, oПеpaTиBIIе pеaгyBal{ня Нa виявленi Пopyшення нopМ

стaндapтiв вищoi oсвiти щoДo opгaнiзauiТ oсвiтньoгo Пpoцеcy B

Унiвеpситетi, aнaлiз yзaгaJlЬнення cTaнy oсвiтньoi .цiяльнoстi тa якoстi

вищoi oсвiти в yнiвеpситетi.

Фopмyвaння Ta пoстiйне oнoBЛеI{ня ПaкеTy кеpiвниx тa iнфopмaцiйниx

oo*y**"'iв MiнiстеpcTga oсвiти i нayки Укpaiни З IIиTaнЬ лiцензyвaння,

HaцioнaльнoГo aГеIITсTBa iз зaбезпечення якoстi BиIцoi oсвiти З ПиTaнЬ

aкpедитaцii.

III oснoвнi фyнкuii l_{ентpy

CклaДaння плaнiв_гpaфiкiв ITpoBе.цення лiцензyBaння спецiaльнoстей тa

aкpе.циTaцii oП УнiвеpсиTеTy.

Кoнтpoль opгaнiзaцiТ мoнiтopингy якoстi нa,цaння oсBlTнlx ПocЛyг'

мoнiтopинг i пеpеГЛя,ц oП, yзaгaJlьненнЯ шopiuних звiтiв з ЛoкallЬнoГo

мoнiтopингy oсвiтнix пpoгpaм.

Кoнтpoль вiДпoвiДнoстi oсвiтнiм сTaнДapTaM, oП .Гa I{aBчaJIьниx

ппaнiв.
Кoнтpoль Зa BикoнaнняМ нaкaзiв Ta poЗПopя.ц)кенЬ pекTopa щoДo

opгaнiзaцiТ aкpr.циTaцiйнoТ Ta лiцензiйнoi poбoти B iнститyтax Ta

фaкyльтетax.
ПiДгoтoвкa мaтеpiaлiв

УнiвеpсиTеTy.
Cyпpoвo.ц)кення пpoцесiв

спецiaльнoстей.

.цo зaсi.цaнь нayкoBo-метoдиuнoi PaДи

лiцензyвaння Ta aкprДиTaцii нaпpямiв тa

Cистемaтизaцiя зayBaжеHЬ Ta pекoмендaцiй,

ПpoвеДення aкpе.цитaцiйниX ексПеpтиз oсвiтнix

aгенцiсro iз зaбезпечrннЯ якoстi вищoТ oсвiти.

Пiдгoтoвкa мaтеpiaлiв ДЛя pекTopa Ta ПpopекTopa З

лiцензyвaння Ta aкpедитaцiТ.

oTpиМaниx B pеЗyльтaтi

ПpoГpaМ HaцioнaлЬнolo

HПМP щo.цo



ПiДгoтoвкa пpoсктiв нaкa^зiв, мaтеpiaлiв 3 ПиTaI{ь opгaнiзauii

нopМaTиBlro-ПpagoBoГo ЗaбеЗПеЧеннЯ oсBiTньoГo ПpoЦесy нa poЗгЛЯд

рrкTopaTy тa BЧенoi paди УнiвеpсиTеTy.

10 Нa.цaння кol{сyЛЬTaтивнoТ, opГaнiЗaцiйнo-метo.цичнoТ .цoпoМoги

кaфеДpaМ y ПiДГoToBцi .цoкyМентaцii З Лiцен3yBaннЯ тa aкpr.циTaЦii.

11 Кoнтpoль Зa BикoнaнняМ нaкaзiB Ta рoЗПopяДженЬ pекTopa щoДo

IIopMaTиBнo-ПpaBoгo ЗaбеЗПечення oсBiTнЬoГo Пpoцrсy, aкpеДитaцii тa

лiцензyвal{Hя в УнiвеpсиTеTi.

\2 BзaемoДiяти З cTpyкTypниMи пiдpoздiпaми УнiвеpсиTеTy' щo

вiДпoвiДaloTЬ Зa BнyTpiшнIo сиcTеМy ЗaбrЗПечеHI{я якocTi BищoТ ocBiTи:

HaBчaJIЬний вiддiл' }IaBЧaJIЬI{o-МrTo.цу1ч|IИr4 вiДДiл, цеI{Tp МoнiTopиHгy

якoстi oсBiTи Ta aкa.цемiчнoi чеснoсTi' нayкoBo-ДoсЛiДнolо чacTиIIoIo'

вiдДiлoм aсПipaнTypи Ta .цoкTopaнTУPИ, ценTpoМ мiжнapoднoi .цiяльHoсTi

Ta стpyкTyp1lиМи шiдpoздiлaми УнiвеpсиTrTy, щo ЗaJlyченi .цo pеaлiзaцii

BнyTpiшнЬoТ сисTеMи ЗaбезПеченt{я якoсTi oсBiTи, .цopa.цчиMи Ta

poбouими opГaнaми УнiвеpсиTеTy.

13 КoopдинaЦiя .цiяльнoстi пiдpoздiлiв УнiвеpсиTеTy Пpи pеaлiзaцii

пpoцrсiB aкpе,циTaцii тa лiцензyвaння.

|4 Bивчення ДoсвiДy iнпrиx зaклaДiв вищoi oсвiти щoДo нoрМaTиBlIo-

ПpaвoBoГo ЗaбеЗПrчення ocBlTIIЬoГo Пpoцесy.

15 Cтвоpення Ta ПеpioДичне oнoBЛrнн я нa caйтi УнiвеpсиTеTy iнфopмaцii

пpo poбoтy I{ентpy.

16 ПpедстaвЛення УнiвеpсиTеTy нa

зaxoДaх З IlиTaнЬ лiцензyвaНHЯ)

oсвiтньoi .цiяльнoстi.

17 Зaбезпечення збеpеженНЯТaapxiвaцii.цoкyМенTaцii I{ентpy.

t 8 Пiдгoтoвкa ПoToчних Ta пiдсyмкoвих звiтiв з ПиTaHЬ .цiяльнoстi

I_{ентpy.

IV opгaнiзaцiя poбoTи [ентpy

1 ,Цo 25 TpaBня ПoToЧHoГo IIaBчaJIьHoгo poкy кеpiвникoм I.{ентpy

poзpoблясTЬсЯ ПЛaн гpaфiк ПpoBrДення aкpедитaцii (лiцензyвaння)

нaпpямiв Ta сПеЦiaЛЬнoстей Унiвеpситетy вiДпoвiДниx oсвiтньo-

квaлiфiкaцiйниx piвнiв нa нaсTyПний нaвчaльний piк.

2 З ypaxyвaнняМ Плal{y _ гpaфiкy ПpopекTop з HПМP гoтyс ПpoекT нaкaзy

нa ПpoBеДеtlня зaхo.цiв З aкpе.циTaцiТ oП тa лiцензyBal{ня спеЦiaльнocTей

УнiвеpсиTrTy iз зaкpiпленням вi.цпoвiДaлЬHиx oсiб (зaвiдyвa.liв

кoнфеpенцiяx, семiнapax Ta lI{шIиx

aкpедитaцiТ Ta зaбезпечення якoстi



BиПycкoBиx кaфедp), Ta теpмiнaми пi.цгoтoвки aкpеДиTaцiйнoi Ta

лiцензiйнoТ дoкyментaцti.
Ha пi.цстaвi нaкaЗy кеpiвник I-{ентpy ПpoBo,циTь lJ.apaДу З

вiдпoвiдaЛЬниМи oсoбaми, HaДaс. МrTo.циЧнi pекoмендaцii ДЛЯ

пiДгoтoвки тa oфopМЛrння звiтy сaмooцiнtoBal{ня oП, вpaxoByloчи дiroчi

кpитеpiТ HaцioнaлЬнoГO aГеHTсTBa iз зaбезпеЧення якoстi вищoТ oсвiти

Ta l{opМaTИBkIМiнiстеpотвa oсвiти i нayки Укpaiни.

У xoдi пiдгoтoвки звiтy кеpiвник I-{ентpy тa фaхiвцi нaдaroть неoбхiднy

iнфopмaцiйнy пiдтpимкy ДЛя фopмyвaння poздiлiв вi.цoмoстей Пpo

сaмooцiнlogaння oовiтнix ПpoГpaМ Ta aкреДитaцiйнoi cПpaBи взaгaлi, aбo

для фopмyBaн!{я лiцензiйнoi спpaви.

Зa тpидцять poбo.rиx днiв .цo BсTaI{oBЛеt{oГo теpмiнy ЗaBaIITDкeння, звiт

сaМooцiнIoBaHl{я oП aбo лiцензiйнa сПpaBa y poЗДpyкoBalloМy Ta

rЛекTpol{нoМy вигля.цi Пo.цaЮTЬся дo I{енTpy' Пpo щo poбиTЬся ЗaПис y

жypнaлi pеестpaцiТ.

6 Кеpiвник I{eнтpy Зa yЧaсTЮ фaxiвuя ПpoTЯГoМ TI'ЯTИ poбouиx днiв

Пpoвo,цЯTЬ Iloпеpr.цн}o ексПеpTизy нa.цaних мaтеpia.гriв Ta IIa,цaIoтЬ

oбцpyнтoвaнi зayвaження-prкoMен.цaцiТ y paзi нaявнoстi пoмилoк aбo

вияBЛrI{иx невiДпoвiДнoстей.

7 Пiсля пеpевipки мaтеpiaли пoBеpTaIoTЬся ДЛЯ кopиГyBaHI{я' y paзi

неoбxiДнoстi, Пpo щo poбиTЬсЯ вiДпoвi.цний, зaлиc y жypнaЛi pесстpaцiТ

I-{ентpy.

Пpoтягoм П'Я.ГИ poбoЧиx днiв вiДпoвiДaльнa ocoбa (гapaнт oП) yсyвaс

ЗayBa)кення в вiДоMocTяx сayoaнaJliзy aбo лiцензiйнiй опpaвi.

Пiсля кopиГyBaIIня сПpaBa Пo.цaсTЬся I]oBTopнo зa п. 6-8.

oстaтoчний вapiaнт звiтy (вiдoмoстей) Пpo сaмoaнaлiз ДЛЯ

aкpе.циTaцiйнoi aбo лiцензiйнoi сПpaBи Пo.цaсTЬсЯ ГapaнтoМ oГI

ПpoprкTopy УнiвеpсиTеTy З нayкoBo-ПеДaГoГiчнoi poбoTИ тa нoвiтнix

Tеxl{oЛoГiй в oсвiтi Для ПpoBrДrння ПеpеBipки пiдгoToBЛеI]иx мaтеpiaлiв

нa вiдсyтнiсть плaгiaтy.

Зa pезyльTaтaMи пеpевipки ГapaIIToм oП Пo.цaсTЬся слyжбoBa ЗaлИcКa Нa

iм'я pектopa УнiвеpсиTеTy з вiзolo кеpiвникa I{ентpy Пpo зaBaнTa}I(ення

МaTерiaЛiв в елекTpoнl{y сисTеМy oбiгy, Ta нaкЛaДеHнЯ еЛекTpoнHoгo

I]lДПиcy pекTopa.

12 Фaхiвцi центpy сyПpoвo.цжyloTЬ Пpoцес зaBaIITa}(ення ЗBlTy

сaМooцiн}oBal{нЯ oП вiДпoвiДнo .цo фopмaтy зaПpoПoнoBalloГo

HaцioнaлЬHиМ aГеHTсTB9M iз ЗaбезПечеHнЯ якoстi BиЩoi oсвiти Ta

МaTеpiaJliв лiцензiйнoi сПpaBи вiДпoвiДнo Дo HopМaTиBiв МiнiстеpсTBa

oсBiTи i нayки Укpaiни y фopмaтi pеглaмеI{ToBaнoМy eДЕБo.
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13 Гapaнти oсвiтнix ПpoГpaм, вiдпoвiДaльнa oсoбa зa зaBaнTa}(ення .цaниx y
сДЕБo (y oкpемo BизнaЧенi теpмiни) нaдaloTЬ Дo Центpy iнфopмaцiro
пpo xiд ПpoBеденHя ексПеpTИЗ|4 aкpеДиTaцiйнoi (лiцензiйнoi) спpaBи Ta

ПpиЗнaченHя ексПеpтнoi кoмiсii.
14 Гapaнти oП ПpoBoДЯTь мoнiтopинГ Ta llaДa}oть сфopмoвaнi ексПеpTIIoЮ

ГpyПoЮ Ta ГanryзеBolо pa.цoro Haцioн€шЬнoГo aгеHTсTBa iз зaбезпече}IHЯ

якoстi вищoi oсвiти звiти щoДo пpoBеДeння aкpедитaцii oсвiтнiх
ПpoГpaM.

15 Кеpiвник l]ентpy з фaxiвцяMи yзaгaJIЬI{Юс oTpиМaнi pекoмендaцiТ щo.цo
ПoкpaщеннЯ oсвiтнix ПpoГpaМ' BиoкpеМЛIoс ЗaГaЛьнo yнiвеpситетськi
pекoмендaцii Ta безпосеpе.цнЬo pекoмендaцii щoДo дiяльнoстi Ta

poЗBиTкy oП, якa aкpе.циTyсTЬся.

16 Кеpiвник Центpy вiдслiдкoвyс вiдпoвiднi зaсiДaння HaцioнaлЬнoГo
aГеHTсTBa iз зaбезпечеt{нЯ якoстi вищoi oсвiти щoДo oсTaToчнoГo
пpийняття pitпення Пpo aкpедитaцiro oсвiтньoТ ПpoГpaМи, З&

неoбхiднoстi, opгaнiзoвyс .цoЛyчеHня Дo зaсiдaння гapaнTa oП чи
Пpopектopa УнiвеpсиTrTy.

l7Кеpiвник l.{ентpy сyПpoBoДжyс Пpoцес ЗaBaIITa)кеHFlя Генеpoвaнoгo

сеpтифiкaтy Пpo ПpoХoДt(еIIHя aкpедитaцii oП Ta зaбезпе.rye йoгo
збеpеження y еЛекTpol{нoМy Ta пaПеpoвoМy вигляДi y I-{ентpi.

Пpopектop з HПMP

Кеpiвник (ентpy

Haчaльник
ЮpиДиЧногo вiддiлy

B.B. Кoстiн

o.I. БеспapToчнa

,.".,#
T.M. Cлoбoдяник
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