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Про впорядкування процедури 
подання конкурсних пропозицій 
до правил прийому університету

З метою провадження освітньої діяльності у Відкритому міжнародному 
університеті розвитку людини «Україна» відповідно до вимог нормативних 
документів Міністерства освіти і науки України щодо подання достовірної 
інформації до правил прийому університету та бази ЄДЕБО

НАКАЗУЮ:

1. Подавати на розгляд у відділ ліцензування, акредитації та оформлення 
документів про освіту склад груп забезпечення освітніх програм 
спеціальностей, по яких планується формування конкурсних пропозицій 
навчально-виховного підрозділу до правил прийому університету.

Відповідальні: керівники навчально-
виховних підрозділів
Термін: щорічно до 15 листопада

2. Забезпечувати актуальність відомостей щодо кадрового забезпечення 
освітніх програм та освітніх компонентів, підвищення кваліфікації 
педагогічних, науково-педагогічних працівників в ЄДЕБО шляхом 
щосеместрового оновлення інформації.

Відповідальні: керівники навчально- 
виховних підрозділів 
Термін: щосеместрово (листопад,
лютий)

3. Подавати на розгляд у відділ методичної роботи проекти навчальних 
планів спеціальностей (освітніх програм), по яких планується формування 
конкурсних пропозицій навчально-виховного підрозділу до правил прийому 
університету.

Відповідальні: керівники навчально- 
виховних підрозділів 
Термін: щорічно до 01 грудня

4. Здійснювати аналіз і готувати висновок щодо відповідності кадрового 
складу навчально-виховного підрозділу освітнім компонентам навчального 
плану.



Відповідальні: начальник
управління моніторингу якості
освіти, ліцензування та акредитації, 
начальник відділу методичної
роботи, начальник відділу 
ліцензування, акредитації та 
оформлення документів про освіту 
Термін: щорічно до 15 грудня

5. Формувати переліки конкурсних пропозицій навчально-виховних 
підрозділів освітніх ступенів та спеціальностей до правил прийому
університету за погодженням із проректором з освітньої діяльності.

Відповідальні: приймальна комісія 
університету
Термін: щорічно до 20 грудня

6. Здійснювати перерозподіл ліцензійних обсягів на нерегульовані 
спеціальності на наступний навчальний рік.

Відповідальні: приймальна комісія 
університету, начальник управління 
моніторингу якості освіти,
ліцензування та акредитації,
керівники навчально-виховних
підрозділів

Термін: щорічно до 20 грудня
7. Особисту відповідальність за подання достовірної інформації до бази 

ЄДЕБО та для формування правил прийому університету покласти на 
керівників навчально-виховних підрозділів та відповідального секретаря 
приймальної комісії університету, з відповідними стягненнями за порушення 
цього пункту.

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 
освітньої діяльності Коляду О.П.
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