ПРОЕКТ
ПЛАН
заходів Національного лісотехнічного університету України
щодо реалізації Закону України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 р. №1556-VII
№
Cтаття Закону, на реалізацію якої спрямовано
з/п
захід та зміст пункту доручення
1(1) До абзацу першого частини другої статті 4
Щорічно під час формування проекту показників державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення
кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних
потреб та переліку державних замовників на підготовку
фахівців, наукових, науково-педагогічних і а робітничих
кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів для державних потреб на відповідний рік передбачати квоти для здобуття вищої освіти відповідними
категоріями іноземців та осіб без громадянства за кошти
державного бюджету
2(6) До підпункту 7 частини першої статті 13
Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект переліку галузей знань і переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
3 До підпункту 1 частини другої статті 16
- визначення принципів та процедур забезпечення якості
вищої освіти
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Відповідальні виконавці

Індикатор виконання

Терміни
виконання

Проректор з науковопедагогічної виховної роботи
та міжнародних зв’язків,
керівник НМВ, начальник
відділу міжнародних зв’язків

Пропозиції до проекту показників державного до 1 лютого
щорічно
замовлення

Директори ННІ,
голови Науково-методичних
рад

до 1 грудня
2014 року

Пропозиції до проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти
Проректор з науковоПоложення про забезпечення якості вищої
педагогічної виховної роботи освіти в НЛТУ України

та міжнародних зв’язків, голова Науково-методичної ради
університету (комісія з контролю та якості освітньої діяльності та якості вищої освіти)
Проректор з науковоПоложення про моніторинг та контроль якості
До підпункту 2 частини другої статті 16
педагогічної
виховної роботи освітньої діяльності та якості вищої освіти
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду
та міжнародних зв’язків, диреосвітніх програм
(якості освітніх послуг) в НЛТУ України
ктори ННІ, керівник НМВ,
голови науково-методичних
рад ННІ

до 1 лютого
2015 року

до 15 лютого
2015 року
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5

6

7

8
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До підпункту 3 частини другої статті 16
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науковопедагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів
таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який
інший спосіб
До підпункту 4 частини другої статті 16
- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних,
наукових і науково-педагогічних працівників
До підпункту 5 частини другої статті 16
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою
До підпункту 6 частини другої статті 16
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

Перший проректор з науково- Положення про щорічне рейтингове оцінюпедагогічної роботи,
вання роботи науково-педагогічних працівнидиректори ННІ, директори
ків НЛТУ України
коледжів, начальник ІОЦ

Анкетування:
- Викладач очима студентів
- Викладач очима кафедри
- Викладач очима дирекції ННІ
Перший проректор з науково- Положення про підвищення кваліфікації нау- до 1 грудня
педагогічної роботи,
ково-педагогічних працівників НЛТУ України 2015 року
керівник НМВ

Проректори університету,
директори ННІ

Перший проректор з науковопедагогічної роботи, директори
ННІ, керівник НМВ,
начальник ІОЦ
Проректор
з науковоДо підпункту 7 частини другої статті 16
педагогічної
виховної
роботи
- забезпечення публічності інформації про освітні прота міжнародних зв’язків,
грами, ступені вищої освіти та кваліфікації
начальник ІОЦ

Ухвали Вчених та Науково-методичних рад Постійно
університету та ННІ

Положення про інформаційне забезпечення до 15 березня
управління освітнім процесом НЛТУ України 2015 року
Положення про інформаційне забезпечення до 15 березня
інформування громадськості про освітні про- 2015 року
грами, ступені вищої освіти та кваліфікації у
НЛТУ України

Проректор з наукової роботи
До підпункту 8 частини другої статті 16
- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої
освіти
Перший проректор з науково- Проведення аудиту існуючої системи управ11 До підпункту 9 частини другої статті 16
педагогічної роботи
- інших процедур і заходів
ління якістю освіти на відповідність ISO
9001:2008
Проректор з науково12(18) До абзацу шостого частини сьомої статті 44
Пропозиції до проекту акта Кабінету Міністпедагогічної
виховної
роботи
Робити та внести в установленому порядку Кабінетові
рів України щодо Порядку отримання права
та міжнародних зв’язків, відпоМіністрів проект Порядку отримання права здобуття відальний секретар ПК, нача- здобуття вищої освіти за кошти державного
вищої освіти за кошти державного бюджету та окремим льник юридичного відділу бюджету окремим категоріям вступників, викатегоріям вступників, визначених законом
значених законом
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до 1 березня
2015 року

до 1 липня
2015 року

до 1 липня
2015 року
до 1 грудня
2014 року
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13(21) До абзацу четвертого частини шостої статті 45
Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект порядку залучення до проведення
зовнішнього незалежного оцінювання педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших фахівців
14(22) До частини шостої статті 46
Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти державного (місцевого бюджету) до іншого навчального закладу для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету
15(28) До підпункту 26 частини першої статті 62
Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект порядку отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти
16(29) До частини п’ятої статті 62
Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект акта щодо розміру академічної та соціальної стипендій, порядку їх призначення і
виплати
17(31) До частини другої статті 73
Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів проект переліку платних освітніх та інших
послуг, що можуть надаватися державними і комунальними вищими навчальними закладами
18(36) До підпункту 5 пункту 5 розділу XV “Прикінцеві та
перехідні положення”
Під час підготовки проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати обсяги гарантованого
фінансування наукової діяльності кожного вищого навчального закладу, що має статус національного, у розмірах, встановлених Законом “Про вищу освіту”

Проректор з науковопедагогічної виховної роботи
та міжнародних зв’язків,
відповідальний секретар ПК

Пропозиції до проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку залучення до проведення зовнішнього незалежного оцінювання
педагогічних, наукових, науково-педагогічних
та інших фахівців
Проректор з науковоПропозиції до проекту акта Кабінету Міністпедагогічної виховної роботи рів України щодо порядку переведення здобута міжнародних зв’язків,
відповідальний секретар ПК вачів вищої освіти, які навчаються за копни
державного (місцевого бюджету), до іншого
навчального закладу для завершення навчання
за кошти державного (місцевого) бюджету

до 1 грудня
2014 року

Проректор з науковоПропозиції до проекту акта Кабінету Міністпедагогічної роботи, начальник рів України щодо порядку отримання цільоюридичного відділу, головний
вих пільгових державних кредитів для здобутбухгалтер

до 1 жовтня
2014 року

Проректор з науковопедагогічної виховної роботи
та міжнародних зв’язків,
директори ННІ, начальник
юридичного відділу, головний
бухгалтер
Проректор з наукової роботи,
директори ННІ,
головний бухгалтер

до 1 грудня
2014 року

до 1 лютого
2015 року

тя вищої освіти
Проректор з науковоПропозиції до проекту акта Кабінету Мініст- до 1 листопапедагогічної роботи, керівник рів України щодо розміру академічної та соці- да 2014 року
НМВ, начальник юридичного
відділу, головний бухгалтер альної стипендій, порядку їх призначення і
виплати
Пропозиції до проекту акта Кабінету Міністрів України переліку платних освітніх та інших послуг, що можуть надаватися державними і комунальними вищими навчальними
закладами
Пропозиції до проекту Державного бюджету
України на відповідний рік з урахуванням обсягу гарантованого фінансування наукової
діяльності кожного вищого навчального закладу, що має статус національного, у розмірах, встановлених Законом “Про вищу освіту”, узгоджені з Мінфіном та Мінекономрозвиту

до 1 вересня
2015
року;
до 1 вересня
2016
року;
до 1 вересня
2017
року
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19(39) До абзацу 4 підпункту 6 пункту 5 розділу XV “Прикін- Проректори університету,
директори ННІ,
цеві та перехідні положення”
начальник юридичного відділу,
Привести свої нормативно-правові акти, а також забезкерівник НМВ,
печити приведення нормативно-правових актів Мінісголовний бухгалтер,
терств та інших центральних органів виконавчої влади у
голови профкомів
співробітників
і студентів
відповідність із Законом України “Про вищу освіту”
Заходи університету, реалізація яких не потребує
наявності переліку галузей знань та спеціальностей,
що затверджується МОН України

20(43) До підпункту 8 пункту 5 розділу XV “Прикінцеві та Проректори університету,
директори ННІ,
перехідні положення”
Вчений секретар, начальник
Розробити та затвердити Методичні рекомендації щодо
юридичного відділу,
особливостей виборчої системи та порядку обрання кеначальник ВК
рівника вищого навчального закладу

Приведення статуту університету у відповідність з вимогами Закону України “Про вищу освіту”
Розроблення положення про ректорат університету
Приведення нормативних документів університету до вимог Закону України “Про вищу
освіту”
Розроблення положень про навчання магістрів
та докторів філософії
Розроблення положення про організацію освітнього процесу
Розроблення положення про проведення виборів директорів ННІ, завідувачів кафедр, розмежування їх функцій
Приведення форм навчання в університеті до
вимог Закону України “Про вищу освіту”
Приведення ліцензій та сертифікатів у відповідність до нового переліку
Розроблення ОПП підготовки фахівців з кожної спеціальності
Формування навчальних планів підготовки
фахівців з кожної спеціальності (на базі ОПП)
Розроблення та затвердження норм часу навчальної роботи науково-педагогічних працівників університету
Оптимізація навчального навантаження та
приведення його до норми годин для кожного
науково-педагогічних працівників
Ліцензування підготовки докторів філософії
та молодших бакалаврів
Положення (Методичні рекомендації) щодо
особливостей виборчої системи та порядку
обрання керівника вищого навчального закладу

до 1 березня
2015 року
до 1 березня
2015 року
Протягом
2014/2015 н.р.
до 1 жовтня
2015 року
до 1 квітня
2015 року
до 1 листопада 2015 року
до 1 червня
2015 року
Протягом
2015 року
до 1 березня
2015 року
до 1 квітня
2015 року
до 1 квітня
2015 року
до 1 березня
2015 року
до 1 вересня
2015 року
до 1 грудня
2014 року
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21(44) До підпункту 9 пункту 5 розділу XV “Прикінцеві та
перехідні положення”
Розробити та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів комплексну державну програму щодо забезпечення конституційного права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з метою реалізації
положень, передбачених в абзацах четвертому та
п’ятому частини другої статті 70 цього Закону

Проректори університету,
директори ННІ, начальник
юридичного відділу,
голови профкомів

Пропозиції до проекту акта Кабінету Мініст- до 1 червня
рів України про затвердження комплексної 2015 року
державної програми щодо забезпечення конституційного права на освіту осіб з особливими освітніми потребами, зокрема з метою реалізації положень, передбачених в абзацах четвертому та п’ятому частини другої статті 70
цього Закону

