
РІШЕННЯ № 2 

Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

від 14 квітня 2022 року 

 

1. СЛУХАЛИ: Муранову Н. П. – Голову Ради із забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності (далі – Рада з якості), проректора з науково-

педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків про індивідуальну 

освітню траєкторію здобувачів вищої освіти навчальних структурних 

підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет): 

вибіркові компоненти, процедури їх вибору, яка звернула увагу на 

особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії з погляду 

відповідності до потреб та інтересів здобувачів вищої освіти через реалізацію 

визначених закладом вищої освіти моделей формування освітньої програми в 

частині вибіркових компонентів та представила моделі таких освітніх 

програм. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Завідувачу відділу моніторингу якості освіти, ліцензування та 

акредитації О. А. Безнос; заступнику директора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи  Навчально-наукового інститут менеджменту та 

психології (далі – ННІМП) О. Л. Фещенко; заступнику директора з 

навчальної роботи Центрального інституту післядипломної освіти (далі – 

ЦІПО) Л. М Оліфірі проаналізувати можливості застосування моделей з 

урахуванням особливостей освітніх програм, специфіки контингенту 

здобувачів вищої освіти ННІМП та надати пропозиції щодо запровадження 

найбільш оптимальної для ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Моделі 

формування індивідуальної траєкторії для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти до червня 2022 р. 

2.1. СЛУХАЛИ: Муранову  Н. П. – Голову Ради із забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності, проректора з науково-педагогічної, освітньої 

роботи та міжнародних зв’язків про внесення змін до Плану роботи Ради із 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» щодо термінів проведення засідань в контексті 

введеного воєнного стану на території України. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Секретарю Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності, методисту вищої категорії відділу моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації О. С. Пасічник внести наступні зміни у План 

роботи Ради із забезпечення якості освіти та освітньої діяльності на 2022 рік 

та оприлюднити зміни на офіційному сайті Університету: 

− змінити дату проведення засідання 2 від 01 березня 2022 року на 14 



квітня 2022 року; 

− питання 2 «Про результати рейтингового оцінювання професійної 

діяльності науково-педагогічних працівників ЦІПО за 2021 рік», розгляд 

якого було заплановано на засідання 2 від 01 березня 2022 року перенести на 

засідання 5 від 13 вересня 2022 року; 

− термін засідання 3 від 03 травня 2022 року перенести на 19 травня 

2022 року. 

2.2. СЛУХАЛИ: Безнос О. А. – завідувача відділу моніторингу якості 

освіти, ліцензування та акредитації про продовження терміну опрацювання 

нової редакції Положення про рейтингову систему оцінки діяльності 

науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» робочою групою, затвердженою 

рішенням Ради з якості від 31 січня 2022 року у зв’язку із введення воєнного 

стану в Україні відповідно до Закону України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 

№ 2102-IX та з метою реалізації у повному обсязі попередніх рішень Ради з 

якості із забезпечення якості вищої освіти від 31 січня 2022 року. 

УХВАЛИЛИ:  

2.2.1. Робочій групі у складі, затвердженому рішенням Ради із 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності від 31 січня 2022 року, 

розробити проєкт нової редакції Положення про рейтингову систему оцінки 

діяльності науково-педагогічних працівників та структурних підрозділів 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» та оприлюднити його на 

офіційному сайті Університету до 30 червня 2022 року.  

2.2.2. Перенести розгляд нової редакції Положення про рейтингову 

систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та структурних 

підрозділів ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на засіданні Ради із 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності Університету на засідання 

5 від 13 вересня 2022 року. 

2.3. СЛУХАЛИ: Оліфіру Л. М. – заступника директора з навчальної 

роботи ЦІПО про продовження терміну опрацювання нової редакції 

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» робочою групою, 

затвердженою рішенням Ради з якості від 31 січня 2022 року у зв’язку із 

введення воєнного стану в Україні відповідно до Закону України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX та з метою реалізації у повному обсязі 

попередніх рішень Ради з якості із забезпечення якості вищої освіти від 31 

січня 2022. 

УХВАЛИЛИ:  

2.3.1. Робочій групі у складі, затвердженому рішенням Ради із 



забезпечення якості освіти та освітньої діяльності від 31 січня 2022 року, 

розробити проєкт нової редакції Положення про планування та облік роботи 

науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

та оприлюднити його на офіційному сайті Університету до 30 червня  

2022 року. 

2.3.2. Перенести розгляд нової редакції Положення про планування та 

облік роботи науково-педагогічних працівників ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» на засіданні Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності Університету на засідання 5 від 13 вересня 2022 року. 

2.4. СЛУХАЛИ: Оліфіру Л. М. – заступника директора з навчальної 

роботи ЦІПО, Безнос О. А. – завідувача відділу моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації про особливості проведення атестації 

випускників курсів підвищення кваліфікації ЦІПО та здобувачів вищої освіти 

бакалаврського та магістерського рівнів ННІМП з урахуванням умов 

воєнного стану в Україні та на час післявоєнного стану. 

2.4.1. Оліфіру Л. М. – заступника директора з навчальної роботи ЦІПО, 

яка винесла на погодження Радою із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності зміни до таких діючих нормативних документів Університету: 

«Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова редакція) (у п.28 

Додатку 1 «Норми часу для планування та обліку навчальної роботи науково-

педагогічних працівників Університету менеджменту освіти») та 

«Положення про випускну (підсумкову) роботу слухача курсів підвищення 

кваліфікації та порядок її захисту» (Із змінами, затвердженими Вченою 

радою ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протоколи № 7 від 25 

червня 2020 року  та протокол №12 від 23 грудня 2020 року ) (у п. 2.3. 

«Наукові керівники»).  

2.4.2. Безнос О. А. – завідувача відділу моніторингу якості освіти, 

ліцензування та акредитації, яка проінформувала про  рішення вченої ради 

ННІМП від 30 березня 2022 року щодо особливості провадження освітнього 

процесу в умовах воєнного стану з метою реалізації освітніх програм в 

повному обсязі та проведення атестації здобувачів вищої освіти 

бакалаврського та магістерського рівнів ННІМП. 

УХВАЛИЛИ: 

2.4.1.1. Ухвалити рішення щодо внесення відповідних змін до 

Положення про планування та облік науково-педагогічних працівників  

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (нова версія) та винести відповідне 

рішення на розгляд Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

2.4.1.2. Ухвалити рішення щодо внесення відповідних змін до 

Положення про випускову (підсумкову) роботу слухачів курсів підвищення 

кваліфікації та порядок її захисту (із змінами, затвердженими Вченою радою 



ДЗВО «Університет менеджменту освіти» протокол № 7 від 25 червня 2020 

року та протокол № 12 від 23 грудня 2020 року) та винести відповідне 

рішення на розгляд Вченої ради ДЗВО «Університет менеджменту освіти». 

2.4.1.3. Ухвалити відповідні рішення Вченої ради ННІМП від 30 

березня 2022 року, які були прийняті у зв’язку з провадженням освітнього 

процесу в умовах воєнного стану, задля забезпечення реалізації в повному 

обсязі освітніх програм, а саме: 

а) Внести зміни до графіку освітнього процесу на 2021-2022 н.р. щодо 

атестації здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня; 

б) Затвердити Програму та Пакет екзаменаційних білетів атестаційного 

екзамену зі спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти; 

в) Внести доповнення до методичних рекомендацій (мануалу) з 

підготовки та написання кваліфікаційної роботи для здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти у 

ОПП та ОНП на час воєнного стану в Україні та на час післявоєнного стану 

(два місяці). 

2.5. СЛУХАЛИ: Оліфіру Л. М. – заступника директора з навчальної 

роботи ЦІПО про порядок ведення навчально-методичної документації ЦІПО 

в електронному форматі з урахуванням умов воєнного стану в Україні. 

У зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Закону України «Про 

затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 

Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX, наказів ректора від 11 березня 2022 р.  

№ 01-01/113 та від 29 березня 2022 р. № 60-к, переходом на повноцінне 

дистанційне навчання слухачів ЦІПО, здобувачів вищої освіти ННІМП і 

дистанційну форму роботи працівників Університету, задля забезпечення 

реалізації освітнього процесу та виконання індивідуальних планів науково-

педагогічних працівників Університету пропонується ведення навчально-

методичної документації в ЦІПО та ННІМП в електронному форматі. 

УХВАЛИЛИ: 

2.5.1. На період воєнного стану вести навчально-методичну 

документацію в ЦІПО та ННІМП в електронному форматі. 

2.5. СЛУХАЛИ: Безнос О. А. – завідувача відділу моніторингу якості 

освіти, ліцензування та акредитації про особливості проведення внутрішніх 

аудитів навчальних структурних підрозділів під час воєнного стану в Україні 

та на час післявоєнного стану, яка запропонувала наступне: 

− розглянути питання щодо неможливості реалізації процедури 

проведення внутрішнього аудиту кафедри економіки, підприємництва та 

менеджменту ННІМП відповідно до затвердженого Графіку проведення 

внутрішніх аудитів у 2022 році у повному обсязі та відповідно до Порядку 

проведення внутрішнього аудиту у ДЗВО «Університет менеджменту 



освіти», введеного в дію наказом ректора від 21 червня 2021 року № 01-

01/352; 

− перенести терміни проведення внутрішнього аудиту кафедри 

економіки, підприємництва та менеджменту ННІМП; 

№ 

пор. 
Види діяльності 

Було затверджено Пропонується 

Термін виконання Термін виконання 

Початок 

(дата) 

Закінчення 

(дата) 

Початок 

(дата) 

Закінчення 

(дата) 

1. Підготовка плану аудиту 1 лютого  09 лютого 10 травня  17 травня 

2. Фактичний аудит  10 лютого  4 березня  18 травня  13 червня  

3. Підготовка звіту про 

аудит 14 березня  30 березня 14 червня  30 червня 

− проводити аудит у дистанційному форматі шляхом аналізу 

інформації розміщеної та офіційному сайті Університету; 

− у випадку скасування воєнного стану в Україні до дати закінчення 

термінів «фактичного аудиту» аудиторській групі провести внутрішній аудит 

у відповідності до Порядку проведення внутрішнього аудиту у ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти», введеного в дію наказом ректора від 

21 червня 2021 року № 01-01/352. 

УХВАЛИЛИ: 

2.6. Ухвалити пропозиції у повному обсязі. 

2.7. СЛУХАЛИ: Пасічник О. С. – секретаря Ради із забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності, методиста вищої категорії відділу 

моніторингу якості вищої освіти, ліцензування та акредитації про проведення 

ревізії (перегляду) внутрішніх нормативних документів ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», затверджених до 2019 року відповідно до реєстру й 

було запропоновано перегляд на предмет потреби актуалізації, внесення змін 

чи розробки нової редакції у відповідності до чинного законодавства та 

поточним реаліям такі внутрішні нормативні документи Університету: 

− Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну 

комісію ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (Протокол Вченої ради 

ДЗВО УМО № 9 від 20 грудня 2017 року, зміни від 17.04.2019) – посилання 

на документ: http://surl.li/intl; 

−  Положення про міжнародну діяльність ДЗВО «Університет  

менеджменту  освіти» (затверджено ректором 15 жовтня 2019 року) – 

посилання на документ: http://surl.li/aciwd; 

−  Положення про виїзні курси підвищення кваліфікації (затверджено 

наказом ректора ДВНЗ УМО № 01-01/152 від 25.04.2016) – посилання на 

документ: http://surl.li/acrvs; 

−  Положення про приймальну комісію ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» (затверджено Вченою радою 19.06.2019, протокол №4) 

– посилання на документ: http://surl.li/btdnt; 

http://surl.li/intl
http://surl.li/aciwd
http://surl.li/acrvs
http://surl.li/btdnt


−  Положення про виховну роботу в ННІМП (затверджено директором 

ННІМП 07.10.2015), посилання на документ: http://surl.li/acquj; 

− Положення про порядок визначення академічної різниці та 

перезарахування навчальних дисциплін ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти» (протокол Вченої ради ДЗВО УМО №5 від 18.09.2019), посилання на 

документ: http://surl.li/acqme; 

УХВАЛИЛИ: 

2.7.1. Заступнику Голови Ради із забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності О. А. Безнос та секретарю Ради із забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності О. С. Пасічник провести заходи щодо 

формування робочих груп з відповідних представників структурних 

підрозділів на предмет доопрацювання (внесення змін, оновлення) положень 

до червня 2022 року. 

2.7.2. Членам робочих груп винести пропозиції змін до відповідних 

положень на розгляд Ради із забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності відповідно до плану роботи до вересня 2022 року. 

 

 

 

Голова Ради із забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності Наталія Муранова 

 

 

Секретар                        Олена Пасічник 

http://surl.li/acquj
http://surl.li/acqme

