
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Департамент контролю 

у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих
01135, м. Київ, вул. Ісаакяна, 18, тел./факс (044) 236-33-11 

E-mail: sqe@sqe.gov.ua, сайт: vvww.sqe.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 41896851

№ / 0 4 -  ЖоЫ&Ъ
від «Ді» A-L 20_]&р.

на № ___________________
від «_» _______ 20__р.

Міністерство освіти і науки України

Звіт
за результатами публічного громадського обговорення

Найменування центрального органу виконавчої влади, який проводив 
обговорення: Державна служба якості освіти України.

Назва матеріалу, винесеного на обговорення: проект наказу «Про 
затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами 
проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 
щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері 
вищої освіти».

Термін обговорення: з 03 грудня до 18 грудня 2018 року. 
Інформація про пропозиції, що надійшли та рішення, прийняті за 

результатами обговорення:
1. Автор пропозицій та зауважень: Українська асоціація студентів.

№
з/п П оточна редакція П ропонована

редакція О бґрунтування
Ріш ення

щ одо
врахування

1. 2.1 Максимальна кількість 
осіб, яким заклад вищої 
освіти одночасно 
забезпечує здобуття 
вищої освіти за певною 
спеціальністю і рівнем 
вищої освіти 
відповідно до 
стандартів освітньої 
діяльності, ліцензії 
відповідає

2.1 Максимальна 
кількість осіб, 
яким заклад вищої 
освіти одночасно 
забезпечує 
здобуття вищої 
освіти за певною 
спеціальністю і 
рівнем вищої 
освіти, ліцензії 
відповідає

Стандарти 
освітньої 
діяльності 
відповідно до ЗУ 
«Про вищу освіту» 
мали
застосовуватися у 
рамках процедури 
лі цензуванн; 
водночас, оскільки 
ЗУ «Про
ліцензування видів

Враховано
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2.7

3. 2.10

Про факт навчання в 
Україні або 
відрахування ЗВО 
повідомляє 
центральний орган 
виконавчої влади у 
сфері міграції

2.7

Положення про 
порядок переведення, 
відрахування та 
поновлення студентів 
вищих закладів освіти, 
затвердженого наказом 
Міністерства освіти 
України від 15 липня 
1996 року № 245, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 7 серпня 1996 
року за № 427/1452

2.10

4- 3.21 ...забезпечення
освітнього процесу 
ЗВО відповідає 
стандарту освітньої 
діяльності з кожного 
рівня вищої освіти в 
межах кожної 
спеціальності

3.21

Про факт 
навчання в 
Україні або 
відрахування 
іноземців ЗВО 
повідомляє 
центральний орган 
виконавчої влади 
у сфері міграції

Положення про 
порядок 
переведення, 
відрахування та 
поновлення 
студентів вищих 
закладів освіти, 
затвердженого 
наказом 
Міністерства 
освіти України від 
15 липня 1996 
року № 245, 
зареєстрованого в 
Міністерстві 
юстиції України 7 
серпня 1996 року 
за № 427/1452 (в 
частині, що не 
суперечить ЗУ 
№ 1556-VII) 
виключити

господарської 
діяльності» їх не 
передбачено, усі 
вимоги щодо 
провадження 
ліцензійної 
діяльності 
вичерпно 
визначені 
Ліцензійними 
умовами. Відтак, 
практично норма 
щодо стандартів 
освітньої 
діяльності 
застосовуватися не 
буде.
Технічна помилка 
-  пропущено 
згадку, що ця 
вимога
поширюється лише 
на іноземців

Враховано

Указане 
Положення у 
певних нормах 
(наприклад, щодо 
підстав для 
відрахування 
студентів) 
суперечить нормам 
Закону; відтак 
перевірятися може 
виконання лише 
тих його норм, які 
не суперечать 
Закону.

Враховано

Див.
обґрунтування 
щодо стандартів 
освітньої 
діяльності вище

Враховано
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5. 4.4 Здобувані вищої освіти 
реалізують своє право 
на трудову діяльність 
тільки у
позанавчальний час

4.4 виключити Пункт 3 частини 
першої статті 62 
ЗУ «Про вищу 
освіту» встановлює 
право здобувачів 
на трудову 
діяльність у 
позанавчальний 
час. Однак це не 
означає, що вони 
мають право на 
таку діяльність 
винятково у 
позанавчальний 
час.
Окрім цього,
перевірка
виконання цього
індикатора
вимагатиме
перевірки трудових
відносин
здобувачів освіти з 
третіми особами, 
що виходить за 
межі формату 
перевірки 
дотримання ЗВО 
вимог
законодавства у 
сфері вищої освіти.

Враховано

6. 4.7 пункт відсутній 4.7 Здобувані освіти 
під час 
освітнього 
процесу до 
виконання робіт 
чи до участі у 
заходах, не 
пов’язаних з 
реалізацією 
освітньої 
програми, крім 
випадків, 
передбачених 
рішеннями 
Кабінету 
Міністрів 
України, не 
залучаються 
/
в, с,н
/
ч. 5 ст. 53 ЗУ №
2145-VIII

Пропонується 
додати індикатор з 
метою більш 
ефективної 
перевірки 
дотримання прав 
здобувачів освіти.

Враховано

7. 4.8 пункт відсутній 4.8 Нормативні 
документи, що

Пропонується 
додати з метою

Враховано

з



регулюють
питання
дотримання
академічної
доброчесності:
4.8.1. види 
академічної 
відповідальності 
(у тому числі 
додаткові та/або 
деталізовані) 
учасників 
освітнього 
процесу за 
конкретні 
порушення 
академічної 
доброчесності, 
порядок 
виявлення та 
встановлення 
фактів 
порушення 
академічної 
доброчесності 
встановлюють;
4.8.2. з органом 
студентського 
самоврядування 
в частині 
відповідальності 
здобувачів вищої 
освіти погоджені;
4.8.3.
уповноваженим
колегіальним
органом
управління
закладу вищої
освіти
затверджені.
/
В, с,н
/
Ч. 7, 8 ст. 42 ЗУ 
№ 2145-VIII

контролю щодо 
дотримання ЗВО 
норм ЗУ «Про 
освіту» в частині 
системи 
забезпечення 
академічної 
доброчесності.

8. 4.9 пункт відсутній 4.9. Під час
притягнення до 
академічної 
відповідальності 
за порушення 
вимог 
академічної 
доброчесності 
права особи, 
стосовно якої

Пропонується 
додати з метою 
контролю щодо 
дотримання ЗВО 
норм ЗУ «Про 
освіту» в частині 
системи 
забезпечення 
академічної 
доброчесності.

Враховано

4



порушено
питання про
порушення нею
академічної
доброчесності,
дотримуються
/
В, С ,Н
/
Ч. 8 ст. 42 ЗУ № 
2145-VIII

9. 5.10 Кадрове забезпечення 
освітнього процесу 
ЗВО відповідає 
стандарту освітньої 
діяльності з кожного 
рівня вищої освіти в 
межах кожної 
спеціальності

5.10 виключити Див.
обґрунтування 
щодо стандартів 
освітньої 
діяльності вище

Враховано

10. 6.5 Матеріально-технічне 
забезпечення 
освітнього процесу 
ЗВО відповідає 
стандарту освітньої 
діяльності з кожного 
рівня вищої освіти в 
межах кожної 
спеціальності

6.5 виключити Див.
обґрунтування 
щодо стандартів 
освітньої 
діяльності вище

Враховано

11. 6.6 Іногородні здобувачі 
вищої освіти 
гуртожитком та 
цілодобовим доступом 
до нього на строк 
навчання забезпечені

6.6 Здобувачі вищої 
освіти
гуртожитком та 
цілодобовим 
доступом до нього 
на строк навчання 
забезпечені

ЗУ «Про вищу 
освіту» не обмежує 
право на 
забезпечення 
гуртожитком лише 
щодо здобувачів з 
інших міст.

Враховано

12. VII. 0  
вихов 
студеї 
самов

рганізація освітньо- 
ної роботи та 
ітського 
рядування

VII. Організація роботи 
зі студентами та 
діяльність
студентського
самоврядування

Чи мають заклади 
вищої освіти 
«виховувати» 
студентів, які є вже 
дорослими 
людьми?

Враховано

13. 7.1 Зміст виховної роботи 
ЗВО формування 
особистості шляхом 
патріотичного, 
правового, 
екологічного 
виховання, 
утвердження в 
учасників освітнього 
процесу моральних 
цінностей, соціальної 
активності, 
громадянської позиції 
га відповідальності, 
здорового способу

7.1 виключити Дотримання цієї 
норми із ЗУ «Про 
освіту» і «Про 
вищу освіту», які є 
декларативними, 
перевірити просто 
неможливо. 
Намагання 
перевірити їх 
виконання 
зведеться до 
вимоги
продемонструвати 
плани «виховної 
роботи» або звіти

Враховано
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життя, вміння вільно 
мислити та
самоорганізовуватися в 
сучасних умовах 
дотримання засад 
державної політики у 
сфері освіти передбачає

щодо виконання 
навантаження НГТП 
щодо «виховної 
роботи» -  що не 
свідчить про 
жодну корисну 
діяльність ЗВО, а 
лиш створює 
додаткову імітацію 
цієї діяльності.

14. 7.2 Науково-педагогічні 
працівники (педагогічні 
працівники) повагу до 
гідності осіб, які 
навчаються у ЗВО, 
прищеплення їм любові 
до України, виховання 
їх у дусі українського 
патріотизму і поваги до 
Конституції України та 
державних символів 
України з дотриманням 
норм педагогічної 
етики, моралі 
забезпечують

7.2 виключити Аналогічне
обгрунтування

Враховано

15. у * пункт відсутній у * Положення про 
студентське 
самоврядування 
вищим органом 
студентського 
самоврядування 
ухвалене та 
нормам 
законодавства 
відповідає 
/
В, с , н
/
Ч. 2, 7 ст. 40 ЗУ 
№ 1556-УПІ

Пропонується 
додати пункт з 
метою
забезпечення 
контролю за 
дотриманням 
законності у 
Положеннях про 
студентське 
самоврядування

Враховано

16. у * пункт відсутній у * Представницькі, 
виконавчі та 
контрольно- 
ревізійні органи 
студентського 
самоврядування 
обрані у порядку, 
встановленому 
законодавством 
/
В, с , н
/
ч . 1, 4 ст. 40 ЗУ 
№ 1556-VIII

Пропонується 
додати пункт з 
метою
забезпечення 
контролю за 
дотриманням 
законності щодо 
проведення 
виборів до органів 
студентського 
самоврядування

Враховано

17. 9.10 пункт відсутній 9.10 Розмір плати за 
проживання в

Пропонується 
додати з метою

Враховано

б



18. 13.1 Процедури і заходи, 
передбачених 
Системою забезпечення 
ЗВО якості освітньої 
діяльності та якості 
вищої освіти (система 
внутрішнього 
забезпечення якості) у 
ЗВО здійснюються

13.1

студентських 
гуртожитках не 
перевищує 
граничного 
розміру, 
встановленого 
законодавством 
* Для державних 
і комунальних 
закладів вищої 
освіти 
/
В, с,н
/
Наказ
Міністерства 
освіти і науки, 
молоді та спорту 
України, 
Міністерства 
фінансів 
України, 
Міністерства 
охорони здоров’я 
України від 28 
березня 2011 р. № 
284/423/173, 
зареєстрований у 
Міністерстві 
юстиції України 
27 квітня 2011 р. 
за № 520/19258 
(додати
постання на цей 
наказ у  блоці 
«Нормативні 
документи»)______

дотримання прав 
мешканців 
студентських 
гуртожитків.

виключити Пропонується
виключити,
оскільки оцінка
діяльності
внутрішньої
системи
забезпечення
якості належить до
повноважень
НАЗЯВО.

Враховано

Автор пропозицій та зауважень: Глухівський національний
педагогічний університет імені Олександра Довженка.

№
з/п П оточна редакція П ропонована

редакція О бґрунтування Ріш ення щ одо 
врахування

1. У переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду 
(контролю) випущено з уваги пункти, що стосуються заходів забезпечення 
академічної доброчесності (пропонується їх додати).

Враховано
(на основі 
деталізованих
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пропозицій 
Української 
асоціації 
студентів (УАС) 
щодо введення 
пп. 4.8, 4.9 )

2. У пунктах 2.10.1.- 2.10.4. про переведення, відрахування, поновлення 
студентів та переривання навчання, посилання здійснюється на 
нормативний документ «Положення про порядок переведення, 
відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15 липня 1996», 
який не відповідає основним положенням Болонського процесу і вимагає 
внесення суттєвих коректив.

Враховано
(на основі 
деталізованих 
пропозицій УАС
ДО

п. 2.10)

За результатами публічного громадського обговорення усі пропозиції та 
зауваження до проекту проект наказу «Про затвердження уніфікованої форми 
акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом 
господарювання вимог законодавства у сфері вищої освіти», що н а д ій ти іти 
станом на 18-00 18.12.2018, враховано.

Директор департаменту Юрій ТЕЛЯЧИЙ

Оксана Сірик 236 34 31
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