
УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

 імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

НАКАЗ № ____

м. Київ « ___ »  ________  2022 р.

Про підготовку до акредитації освітніх програм першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 
2022/2023 навчальному році.

З метою своєчасної та якісної підготовки до акредитації освітніх програм 
першого та другого рівнів вищої освіти (РВО) у зв’язку із закінченням термінів 
дії сертифікатів про їх акредитацію

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік освітніх програм першого та другого РВО, 
акредитація яких планується на 2022/2023 н.р. (додається).

2. Департаменту організації освітнього процесу (Мельниченко А.А.) 
спільно із відповідними факультетами/навчально-науковими інститутами та 
навчально-методичними комісіями університету за спеціальностями (НМКУ) у 
термін до 01.07.2022 р.:
-  перевірити інформацію про затверджених наказом ректора гарантів освітніх 
програм, і у разі необхідності внести зміни; 
- організувати роботу НМКУ та кафедр щодо проведення моніторингу освітніх 
програм щодо їх відповідності вимогам чинних нормативних документів 
університету та стандартів ВО (за наявності), у тому числі навчально-
методичного забезпечення освітніх програм;
- забезпечити координацію роботи НМКУ та гарантів ОП щодо аналізу 
відповідності змісту і структури навчальних планів освітнім програмам.

3. Департаменту якості освітнього процесу (Жученко О.А.):
- здійснити підготовку гарантів ОП до акредитації шляхом проведення 
тематичних семінарів (вебінарів), своєчасного інформування з поточних питань 
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акредитації, надання консультацій та рекомендацій за виконанням вимог 
критеріїв НАЗЯВО;
- організувати роботу з підготовки матеріалів акредитаційних справ і  
перевірити їх готовність до 01.09.2022 р. ( або за місяць до планової  дати 
подачі заяви на акредитацію, затвердженої НАЗЯВО).

4. Департаменту  навчально-виховної роботи (Семінська Н.В.) та ННЦ 
ПС «Соціоплюс» (Іщенко А.М.) забезпечити гарантів ОП (відповідно до 
додатку) інформацією щодо  академічної мобільності та результатів опитування 
здобувачів ВО з питань забезпечення якості освіти та реалізації освітніх 
програм.

5. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів, 
завідувачам кафедр та гарантам ОП, які акредитуватимуться у 2022/2023 н.р.:
- привести у відповідність кадрове забезпечення освітніх програм до  вимог 
ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (постанова КМУ № 1187 
від 30.12.2015 зі змінами, внесеними згідно з постановою КМ №365  від 
24.03.2021р.) та критеріїв НАЗЯВО;
- підготувати дані для актуалізації інформації (п.п. 38 Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності) в ЄДЕБО щодо кадрового забезпечення 
освітньої діяльності;
-  забезпечити підготовку матеріалів акредитаційних справ в термін, 
зазначений в п. 3 даного наказу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Юрія 
ЯКИМЕНКА.

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
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Проєкт наказу вносить:

Директор департаменту якості освітнього процесу

____________ Олексій ЖУЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор  Юрій ЯКИМЕНКО

Проректор з навчальної роботи Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

Проректор з навчально-виховної роботи Наталія СЕМІНСЬКА 

Юрисконсульт

Список розсилки:
1. Структурні підрозділи
2. Телеграм канал ЗВ

  


