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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти
Повідомляємо, що Національний педагогічний університет імені
М.П. Драгоманова виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження
статусу національного закладу вищої освіти, яким є:
1) Виконання Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту»
контролюється на всіх рівнях управління Університетом, а юридичний відділ
забезпечує дотримання чинного законодавства при укладанні договорів, угод,
контрактів та інших нормативних документів, що регламентують роботу
співробітників, структурних підрозділів та Університету вцілому.
За дотриманням виконання ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності

в напрямках навчально-методичного, матеріально-технічного,

кадрового та інформаційного забезпечення неухильно слідкують усі
структурні навчальні та допоміжні підрозділи Університету.

Відділ

ліцензування та акредитації координує їх роботу під керівництвом ректорату
та здійснює взаємодію із Міністерством освіти і науки з питань відкриття
нових та акредитації наявних освітніх програм.
2) Оцінювання (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої
освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи
внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого
частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» Національним
агентством із забезпечення якості вищої освіти не здійснювався на момент
підготовки звіту.
3) Порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
університету під час планових перевірок та роботи акредитаційних комісій не
виявлено.
Національний педагогічний

університет імені М.П. Драгоманова

акредитований за за IV рівнем (сертифікат РД-ІV № 1126010 від 18.11.2013 р.
термін дії до 01.07.2023 р.).
Чинна ліцензія, отримані сертифікати про акредитацію надають право
Національному педагогічному університету імені М.П. Драгоманова на
провадження освітньої діяльності за 145 спеціальностями за денною, заочною
та вечірньою формами навчання та охоплює увесь спектр підготовки педагогів
для системи середньої та вищої освіти, а також значну частину спеціальностей
з підготовки фахівців інших галузей знань, зокрема:
- за першим освітнім рівнем (ступенем вищої освіти) «бакалавр» – з
67 спеціальностей;
- за другим освітнім рівнем (ступенем вищої освіти) «магістр» – за
58 спеціальностями;
- за третім (освітньо-науковим) рівнем – з 20 спеціальностей.
Завершується підготовка з 44 спеціальностей освітньо-кваліфікаційного
рівня «спеціаліст».
Формування контингенту студентів у Національному педагогічному
університеті

імені М.П. Драгоманова здійснюється у межах ліцензійного

обсягу з дотриманням обсягів державного замовлення для всіх напрямів
підготовки і спеціальностей.
Організація навчального процесу та виховна робота в Національному
педагогічному

університеті

імені

М. П. Драгоманова

здійснюється

планомірно і ефективно та спрямована на підготовку компетентного, всебічно
розвиненого, високопрофесійного педагогічного працівника, який має бути
носієм і провідником високої духовності і культури.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
раціонально використовує навчально-науковий потенціал і набутий досвід
міжнародної співпраці з іноземними партнерами й організаціями; навчальний
заклад робить вагомий внесок у розвиток процесу інтеграції української вищої
школи до європейського та світового освітнього простору.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова має
потужні наукові школи, в рамках яких на високому рівні здійснюються

підготовка науково-педагогічних кадрів і проводяться фундаментальні та
прикладні дослідження. Ефективність діяльності аспірантури і докторантури
НПУ імені М.П. Драгоманова підтверджується високим рівнем відповідних
показників за галузями наук – 50-67 % (для аспірантури ) і 60-68 % (для
докторантури) та в цілому по університету – 56 % і 66 % , відповідно.
Випускники після закінчення університету займають посади, які
відповідають їх кваліфікації, а саме: вихователі ДНЗ, вчителі загальноосвітніх
шкіл і шкіл нового типу – ліцеїв, гімназій, колегіумів; шкіл-інтернатів і шкіл
санаторного типу; керівники музичних колективів; керівники у позашкільних
закладах, працівники соціальних закладів, тренери з різних видів спорту і т. ін.
Випускники університету викладають також у освітніх закладах І-ІV рівнів
акредитації, у т.ч. працюють на кафедрах університету.
Кадрове, навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення навчального процесу, організація навчальної
роботи,

соціальна

виконання

інфраструктура,

навчальним закладом

фінансово-майнові
визначених

у

та наукової

гарантії

щодо

Статуті зобов'язань

відповідають Державним ліцензійним та акредитаційним вимогам.
4) Для забезпечення автоматизації основних процесів діяльності у НПУ
імені М.П. Драгоманова створено єдине інформаційне середовище, яка
складається з 4 основних частин:
-

система управління ІТ-інфраструктурою;

-

система підготовки фахівців і розробників власного ПЗ;

-

система віртуальних навчальних середовищ факультетів;

-

система моніторингу якості надання освітніх послуг.

Споживачами інформаційного середовища є система контурів:
-

до внутрішнього першого контуру входять усі кафедри університету

(109) і всі факультети університету (18);
-

до другого внутрішнього контуру входять відокремлені навчальні

підрозділи НПУ імені М.П. Драгоманова та українські
системи дистанційного навчання;

локальні центри

-

до зовнішнього – закордонні локальні центри системи дистанційного

навчання НПУ імені М.П. Драгоманова.
Функціонування і зв'язок підсистем забезпечується програмними
продуктами з лінійки системного ліцензійного програмного забезпечення,
отриманого в рамках програми Dream Spark Microsoft, і програмними
продуктами власного виробництва.
На сьогодні інформаційний сервіс в університеті забезпечують:
1. Інформаційний сайт університету (супроводжується та поновлюється
Інститутом інформатики);
2. Система автоматизації діяльності приймальної комісії “Абітурієнт” –
(адмініструється та супроводжується персоналом приймальної комісії);
3. Система

автоматизації

організації

та

забезпечення

освітньої

діяльності “Універитет” – (адмініструється та супроводжується персоналом
навчально-методичного центру);
4. Бібліотечна

система

(супроводжується

та

поновлюється

співробітниками бібліотеки);
5. Інформаційні сайти та інші ресурси підрозділів (частина розміщена на
центральному сервері університету – адмініструється, супроводжується та
поновлюється факультетом інформатики, частина на серверах підрозділів –
адмініструється, супроводжується та поновлюється персоналом підрозділів.
Інформаційно-аналітична система «Університет», яка використовується
у якості базової платформи управлінської та навчальної діяльності охоплює
майже всі аспекти навчально-організаційної діяльності університету (пакети
Деканат, Абітурієнт і ін.)
Відомо, що перспективи розвитку корпоративної системи університету
багато в чому залежить від готовності і здатності закладу забезпечити
впровадження ІТ-новацій у практику роботи вишу.
На

сьогодні

університетом

здійснюється

планомірна

міграція

системних, прикладних програмних засобів та відповідних баз даних з
локальної

обчислювальної

мережі

до

віртуальної

обчислювальної

інфраструктури, переведення ІТ-інфраструктури управлінських структур на

технологію хмарного сервісу Microsoft Azure, що передбачає істотну
економію ресурсів при підвищенні надійності і продуктивності.
Університет першим серед педвузів України здійснив переведення всіх
функцій фінансових служб до хмарного сервісу Microsoft Azure. Сьогодні
здійснюється переведення інформаційного забезпечення роботи наукової
бібліотеки, навчально-методичного центру, планово-економічного відділу та
відділу кадрів університету на сервіси Microsoft Azure.
Впроваджена нами на факультетах університету інформаційна система,
що являє собою віртуальне навчальне середовище факультету (ВНС) –
«Віртуальний інститут». Входом до віртуального навчального середовища є
модуль інформаційної системи власної розробки – «Електронний розклад».
«Електронний розклад» – це окрема інформаційна система, створена на базі
веб-технологій, яка має такі переваги в користуванні над традиційним
розкладом: оперативне оновлення при внесенні секретарем деканату змін у
розклад з будь-якого місця і пристрою; індивідуальний розклад для студента
та викладача; можливість синхронізації з Google – календарем та мобільним
пристроєм (смартфоном); зручний та зрозумілий інтерфейс; легкий пошук
групи, прізвища викладача, номера аудиторії; друк паперового варіанта
розкладу з готовими реквізитами. І саме головна відмінність від існуючих в
інших вишах – це інтерактивність: перехід на електронні курси Moodle в один
«клік» на назві дисципліни в самому розкладі.
Відправним пунктом розгортання процесу навчання у ВНС є сайт
факультету, на якому розгорнута інформаційна система власного виробництва
«Електронний деканат».
В «Електронному деканаті» студенти можуть:
• подати заяву встановленої форми в деканат на сервісі «Електронні
заяви»;
• переглянути «Електронний розклад» занять;
• ознайомитися з «Навчальними планами» своїх дисциплін;
• прочитати «Оголошення» деканату;
• скористатися поштою.

Підсистема електронного документообігу працює на відкритих
документах Googleі окремих системах власного виробництва, як «Електронні
заяви» - програмний модуль Web–орієнтованої підсистеми електронного
документообігу. Модуль формує три електронні документи у такій
послідовності:
1. Екранні шаблони заяв.
2. Друк тексту поданої заяви.
3. Проект наказу.
Крім описаних, на базі програмних модулів власної розробки створені
інформаційні системи, які дозволяють розв’язувати різноманітні навчальні
завдання: моніторинг кількості зареєстрованих і кількості скачувань
студентами електронних курсів; розсилка особистих повідомлення студентам
про кількість днів, що залишись до терміну здачі контрольних робіт;
отримання повної інформації про те, що і коли вивчав на курсі кожний студент
і т.д.
Завдяки описаній вище інформаційній smart-системі в університеті
реалізовується інноваційна форма навчання - змішане навчання, яке за
кордоном більш відоме під назвою «blended learning» –

використання

дистанційних технологій навчання у денній формі навчання. Підготовлені в
університеті за відповідною кваліфікацією спеціалісти, навчальний контент в
електронному форматі (790 електронних курсів в Moodle, «Електронна
бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова» на 6500 електронних книг) та
програмне забезпечення власного виробництва – це та основа, на якій у 2016
році в НПУ імені М.П. Драгоманова були здійснені організаційні заходи
переведення процесу навчання студентів денної форми навчання з
традиційної форми на змішане навчання на смартфонах для пілотних
спеціальностей шести гуманітарних факультетів: 4 курс факультету
«Політологія і право» (60 осіб), 1-5 курс фізичного виховання і спорту (600
осіб), 5-ий курс «Англійська мова» факультету іноземної філології (125 осіб),
1-ий курс «Українська мова» факультету української філології (150 осіб), 1-5
курси музичного відділення факультету мистецтв (200 осіб), 1-ий і 2-ий курс

математичних спеціальностей «Фізико-математичного факультету» (120
осіб). Таким чином, загальна кількість студентів, які навчаються за змішаною
технологією навчання в університеті, враховуючи студентів факультету
інформатики, становить близько 3000 осіб.
Розпочато переведення ще двох крупних факультетів – корекційної
педагогіки та природничо-географічного. Другим успішним прикладом
використання інформаційного середовища є переведення традиційної заочної
у заочно-дистанційну форма навчання на двох факультетах: педагогіки та
психології, соціально-психологічних наук та управління (на базі Локального
центру системи дистанційного навчання НПУ імені М.П. Драгоманова в
м. Лубни, Полтавської області).
З 2012 року в НПУ імені М.П. Драгоманова реалізований міжнародний
освітній проект «Українську мову у світ», у якому навчальний процес
здійснюється теж за змішаною формою. Навчаються громадяни Бразилії
українського походження. З 2014 по 2017 рік курси пройшли більше 230
бразильців українського походження. Навчання проходить у 10 міжнародних
навчальних центрах НПУ імені М.П. Драгоманова на території Бразилії (штат
Парана). У 2017 відкриті українські школи в Дубаї (ОАЕ) та місті Торонто
(Канада).
За змішаною формою організовано навчальний процес з використанням
сучасних можливостей телекомунікаційних мереж для дітей-сиріт із трьох
шкіл-інтернатів

м.

Бердичева

(Житомирської

області),

м.

Городні

(Чернігівської області), м. Канева (Черкаської області). Протягом трьох років
через інтернет курси пройшло близько 200 випускників цих шкіл.
Викладаються всі загальноосвітні дисципліни, для яких був виготовлений
відповідний навчальний контент. Фактично – це віртуальний середній
навчальний заклад – електронна школа (e-School), у якій проходять практику
майбутні педагоги.
Система підвищення кваліфікації з ІКТ в освіті для співробітників
університету працює цілий рік при Центрі цифрових технологій навчання
НПУ імені М.П. Драгоманова. Навчання проходять в формі тренінгів і

майстер-класів. Видаються Сертифікати відповідного зразка.
Система моніторингу якості надання освітніх послуг працює як інформаційна
система автоматизованого аналізу (затребуваності контенту споживачами
ринку, повноти контенту, результатів опитування користувачів контингенту)
як окремі програмні модулі власного виробництва адаптовані і влаштовані у
систему LMSMOODLE.
Фахівці університету працюють над створенням хмаро орієнтованого
навчального

середовища.

Розгортання

хмарних

технологій

у

IT-інфраструктурі університету на основі гібридної моделі дасть змогу
розгорнути максимальну кількість різноманітних сервісів у корпоративній
хмарі НПУ.
5) На офіційному веб-сайті закладу http://www.npu.edu.ua/ua/ створено
розділ «Прозорий університет», де регулярно розміщуються та оновлюються
обов’язкові відомості, передбачені законодавством. Так, на виконання вимог
Закону

України

«Про

освіту»

від 05.09.2017 № 2145-VIII

(Стаття

30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти) на сайті
університету розміщено:
- статут;
- ліцензія на провадження освітньої діяльності;
- сертифікати про акредитацію освітніх програм;
- структура та органи управління закладу освіти;
- кадровий склад згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік
освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у
закладі освіти;
- мова (мови) освітнього процесу;
- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на
їх заміщення;

- матеріально-технічне

забезпечення

закладу

освіти

(згідно

з

ліцензійними умовами);
- напрями наукової та/або мистецької діяльності;
- наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за
проживання;
- результати моніторингу якості освіти;
- річний звіт ректора про діяльність НПУ імені М.П. Драгоманова;
- правила прийому до НПУ імені М.П. Драгоманова;
- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими
освітніми потребами;
- розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації здобувачів освіти;
-

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок

надання та оплати
-

кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх

отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих
як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти,
отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
На

виконання

вимог

Закону

України

«Про

вищу

освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII на сайті НПУ імені М.П. Драгоманова
також забезпечено доступ до:
-

системи оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних

і педагогічних працівників закладу вищої освіти та результатів таких
оцінювань;
-

рішень

Науково-методичної

та

Вченої

ради

НПУ

імені

М.П. Драгоманова і провадження діяльності у сфері вищої освіти;
-

документів,

що

підлягають

обов’язковому

обговоренню у трудовому колективі;
-

інформацію щодо проведення тендерних процедур;

-

штатний розпис на поточний рік.

громадському

