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1. Загальні положення
1.1. Положення про відділ магістратури НУ 03 України імені 

П. Л. Шупика визначає мету, основні завдання, функції, права і 
відповідальність, а також взаємодію відділу магістратури НУ03 України імені 
П. Л. Шупика (далі — Відділ) з іншими структурними підрозділами.

1.2. Метою створення Відділу - є планування та організація освітнього 
процесу в магістратурі НУ03 України імені П. Л. Шупика, здійснення 
контролю за якістю й ефективністю освітнього процесу здобувачів вищої освіти 
НУ03 України імені П. Л. Шупика.

1.3. Відділ є структурним, навчальним та навчально-методичним 
підрозділом НУ03 України імені П. Л. Шупика і підпорядковується проректору 
з науково-педагогічної роботи.

1.4. Відділ створюється та ліквідується рішенням вченої ради НУ03 
України імені П. Л. Шупика, яке вводиться в дію наказом ректора університету.

1.5. Штатна чисельність працівників Відділу встановлюється штатним 
розписом НУ03 України імені П. Л. Шупика .

1.6. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами 
України, в тому числі законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 
постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 року № 1187 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»; наказ 
Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2019 року №179 «Про 
затвердження форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти», 
Стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями, Положенням про 
організацію освітнього процесу у НУ03 України імені П. Л. Шупика , Статутом 
НУ03 України імені П. Л. Шупика , Політикою в області якості НУ03 України 
імені П. Л. Шупика та іншою регламентуючою документацією щодо системи 
управління якістю, наказами НУ03 України імені П. Л. Шупика та цим 
Положенням.

1.7. Робота Відділу здійснюється відповідно до плану роботи, який 
щорічно затверджується на початку календарного року.
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1.8. За результатами діяльності за навчальний рік Відділ складає звіт про 

роботу, який подає проректору з науково-педагогічної роботи. 

 

2. Основні завдання  

Основними завданнями відділу магістратури є: 

2.1. Сприяння та забезпечення умов реалізації освітньо-професійних 

програм магістратури НУОЗ України імені П. Л. Шупика, відповідно до 

ліцензійних умов та вимог міжнародних стандартів якості ISO 9001:2015. 

2.2. Забезпечення стратегічного та тактичного планування, організаційно-

методичного, інформаційно-консультаційного супроводу, координації взаємодії, 

моніторингу, аналізу та систематизації процесу підготовки здобувачів вищої 

освіти для потреб держави та приватного сектору. 

2.3. Забезпечення ефективного функціонування відділу магістратури в 

структурі НУОЗ України імені П. Л. Шупика, у тому числі в аспекті підготовки, 

оформленні, обліку документації згідно з переліком номенклатури справ.  

 

3. Функції  

Відділ магістратури відповідно до покладених на нього завдань виконує 

такі функції: 

3.1. Постійно здійснює моніторинг змін у нормативній базі, що стосується 

питань реалізації магістерських програм (закони, постанови, накази, стандарти 

тощо) та розробляє шляхи їх впровадження. 

3.2. Здійснює консультативно-методичну, інформаційно-роз’яснювальну 

роботу щодо реалізації умов ліцензування та акредитації під час здійснення 

освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти. 

3.3.  Приймає участь у запроваджені уніфікованих форм документів, що 

регламентують реалізацію освітнього процесу підготовки здобувачів вищої 

освіти та діяльність Відділу. 

3.4. Приймає участь в організації ліцензійної та акредитаційної експертиз 

спеціальностей за освітнім ступенем «Магістр». 

3.5. Надає організаційну, методичну, інформаційну, консультаційну 

допомогу кафедрам у розробці та реалізації сучасних технологій навчання, в 

тому числі дистанційної.  

3.6. Надає організаційну, методичну, інформаційну, консультаційну 

допомогу у кафедрам у створенні навчально-методичного забезпечення, в тому 

числі і його електронних варіантів для підготовки здобувачів вищої освіти.  

3.7. Надає організаційну, методичну, інформаційну, консультаційну 

допомогу іншим структурним підрозділам НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 

питань підготовки здобувачів вищої освіти. 

3.8. Забезпечує популяризацію магістерських програм НУОЗ України імені 

П. Л. Шупика, їх адаптованість до прийнятої у світі системи підготовки фахівців;  



3 
 

3.9.  Забезпечує підготовку річного та поточних звітів діяльності відділу 

магістратури НУОЗ України імені П. Л. Шупика.  

3.10. Бере участь в організації та забезпечує контроль за реалізацією всіх 

етапів освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти та участь в аналізі 

його ефективності. 
3.11 Забезпечує виконання робіт з підготовки, оформлення, зберігання 

договорів на навчання та договорів на надання платних освітніх послуг. 

3.12. Забезпечує підготовку, розсилку, облік видачі довідок-викликів, 

довідок про навчання тощо. 

3.13. Забезпечує підготовку, узгодження, облік наказів на переведення на 

наступний курс навчання, відрахування тощо здобувачів вищої освіти. 

3.14. Формує та веде електрону базу здобувачів вищої освіти. 

3.15. Забезпечує документальне оформлення руху контингенту (надання 

академічних та творчих відпусток, переведення, відрахування тощо). 

3.16. Формує, веде навчальні картки здобувачів вищої освіти. 

3.17. Здійснює підготовку, оформлення, зберігання залікових книжок 

здобувачів вищої освіти. 

3.18. Здійснює моніторинг планування та виконання індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти відповідно до індивідуального 

плану.   

3.19. Здійснює облік та аналіз поточної, підсумкової успішності здобувачів 

вищої освіти, приймає участь у розробці рекомендацій щодо її покращення.  

3.20. Приймає участь у організації проведення державної атестації 

здобувачів вищої освіти та аналізі результатів її проведення. 

3.21. Приймає участь у створенні, вдосконаленні документації з 

проведення навчальної, виробничої (переддипломної) практики здобувачів 

вищої освіти, її організації, та аналізі ефективності.  

3.22. Формує проєкт диплому про отримання вищої освіти другого 

(магістерського) рівня, координує діяльність по виготовленню дипломів, 

забезпечує облік видачі дипломів та додатків до нього. 

3.23. Приймає участь у діяльності щодо залучення здобувачів вищої освіти 

до студентського самоврядування та іншої активності здобувачів вищої освіти 

НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

3.24. Здійснює консультативну допомогу здобувачам вищої освіти щодо 

організації навчання та отримання документів та приймає участь у виховної 

роботі. 

3.25. Готує бланки відомостей для проведення поточного та підсумкового 

контролю знань здобувачів вищої освіти, отримує від кафедр результати 

оцінювання та зберігає відомості поточної та підсумкової успішності. 

3.26. Створює, реалізує, аналізує та звітує щодо реалізації планів розвитку 

відділення магістратури з врахуванням поточної ситуації ринку праці та 

ресурсного потенціалу закладу. 

3.27. Приймає участь у розробці  рекомендацій та шляхів впровадження 

найкращого досвіду організації освітнього процесу підготовки здобувачів вищої 

освіти, наукового, методичного його супроводу.  
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3.28. Здійснює підготовку змістового наповнення веб-сторінки Відділу на 

офіційному веб-сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика .  

3.29. Забезпечує інформаційний супровід освітнього процесу підготовки 

здобувачів вищої освіти в НУОЗ України імені П. Л. Шупика шляхом 

своєчасного представлення інформації про хід його реалізації на веб-сайті НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика , в соціальних мережах. 

3.30. Виконання інших функцій, що стосуються навчання в магістратурі 

відповідно до доручень керівництва НУОЗ України імені П. Л. Шупика.  

 
 
4. Права та відповідальність  

4.1. Відділ магістратури має право:  

1) мати вільний доступ до інформації, пов’язаної з виконанням завдань та 

функцій, покладених на Відділ;  

2) одержувати в установленому порядку для виконання покладених на 

відділ завдань необхідні документи та повну інформацію від кафедр та 

структурних підрозділів НУОЗ України імені П. Л. Шупика;  

3) ознайомлюватись з проєктами рішень керівництва НУОЗ України  імені 

П. Л. Шупика стосовно організації діяльності Відділу, брати участь в 

обговоренні питань, пов’язаних з діяльністю відділу;  

4) вести листування з іншими підприємствами, установами та 

організаціями з питань, що входять у компетенцію відділу; 

5) приймати участь та контролювати виконання кафедрами, факультетами, 

підрозділами університету заходів що забезпечують організацію та реалізацію 

освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти; 

6) вносити на розгляд керівництву НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу; 

7) представляти результати реалізації освітньої діяльності кафедр та 

діяльності відділу магістратури на конференціях, семінарах тощо. 

4.2. Конкретні права та обов’язки працівників Відділу встановлюються 

посадовими інструкціями.  

4.3. Відділ несе відповідальність за:  

1) якість і своєчасність виконання завдань і функцій, покладених на Відділ, 

а також за повну реалізацію прав, наданих Відділу;  

2) дотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх організаційно- 

розпорядчих документів під час здійснення функцій, покладених на Відділ;  

3) достовірність та повноту інформації з питань, що належать до 

компетенції Відділу. 

4.4. Завідувач відділу магістратури несе персональну відповідальність за:  

1) дотримання вимог чинного законодавства в процесі керування відділом;    
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2) надання своєчасної та достовірної інформації про роботу відділу; 

3) якісне ведення документації Відділу;  

4) проведення моніторингу нормативно-правової бази в межах посадових 

повноважень;  

5) своєчасне виконання наказів керівництва НУОЗ України                  імені 

П. Л. Шупика, у тому числі з  дотримання антикорупційної програми;  

6) організацію безпеки праці та дотримання трудової дисципліни 

працівниками Відділу. 

4.5. Персональна відповідальність працівників Відділу встановлюється 

відповідними посадовими інструкціями. 

4.6. Працівники Відділу несуть відповідальність за розголошення у будь-

який спосіб персональних даних інших осіб, що стали відомі, у зв’язку з 

виконанням професійних обов’язків. 

 

 

5. Керівництво відділом магістратури 

5.1. Безпосереднє керівництво роботою Відділу здійснює завідувач відділу 

магістратури, який призначається та звільняється з посади за наказом ректора з 

дотриманням вимог чинного трудового законодавства України.  

5.2. На посаду завідувачів відділу магістратури призначається особа з 

повною вищою освітою за напрямом «Медицина» або «Державне управління» 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (магістр), з науковим ступенем 

кандидата наук, з досвідом науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти 

не менше 5 років. 

5.3. Завідувач Відділу у своїй роботі підпорядковується проректору з 

науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

5.4. Завідувач Відділу, керуючись науково-методичними  підходами, 

здійснює організаційно-розпорядчі, контролюючі та консультативні види 

діяльності відповідно до посадової інструкції, затвердженої ректором НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика. 

5.5. Завідувач Відділу входить до складу постійно діючої комісії з 

навчально-методичної роботи. 

5.6. На період тимчасової відсутності завідувача Відділу (відпустка, 

відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує особа, призначена у 

встановленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за 

виконання обов’язків, визначених цим Положенням, посадовою інструкцією, 

Правилами внутрішнього розпорядку, іншими локальними нормативними 

документами.  

5.7. Завідувач Відділу:  

1) здійснює загальне керівництво Відділом;  

2) забезпечує виконання завдань, покладених на  Відділ;  

3) планує роботу Відділу; 

4) вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи 

Відділу; 

5) створює належні умови для організації освітнього процесу;  
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6) сприяє створенню належних умов праці в Відділі;  

7) проводить моніторинг нормативно-правової бази в межах посадових 

повноважень;  

8) здійснює контроль за веденням документації Відділу;  

9) розподіляє  обов’язки між працівниками Відділу; 

10) забезпечує виконання рішень керівництва НУОЗ України імені 

П. Л.  Шупика та надає звіти про їх виконання;  

11) готує проєкти наказів і локальних нормативних документів НУОЗ 

України імені П. Л. Шупика, що стосуються діяльності Відділу;  

12) вносить керівництву НУОЗ України імені П. Л. Шупика пропозиції з 

питань магістратури; 

13) бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, які проводяться                       

в НУОЗ України імені П. Л. Шупика та інших установах, у разі розгляду питань 

про діяльність Відділу;  

14) забезпечує у Відділі  високі етичні норми поведінки, атмосферу 

доброзичливості та взаємоповаги; 

15) підтримує належний стан системи  управління якістю у Відділі; 

16) контролює виконання планів роботи Відділу;  

17) вирішує інші питання діяльності Відділу відповідно до цього 

Положення.  

5.8. Завідувач Відділу додержується вимог чинного законодавства 

України, загальнодержавної та внутрішньо унііверситтської нормативної бази, 

зокрема Закону України «Про запобігання корупції», Політики в області  якості 

НУОЗ України імені П. Л. Шупика та іншої регламентуючої документації щодо 

системи управління якістю, Статуту НУОЗ України імені П. Л. Шупика, наказів 

НУОЗ України імені П. Л. Шупика, посадової інструкції.  

5.9. Завідувач Відділу несе персональну відповідальність за недотримання 

вимог чинного законодавства під час керівництва Відділом та несвоєчасне 

виконання наказів керівництва НУОЗ України імені П. Л. Шупика.  

 

6. Взаємодія з іншими структурними підрозділами  

6.1. Під час виконання завдань і функцій та реалізації прав Відділ взаємодіє 

з усіма структурними підрозділами НУОЗ України імені П. Л. Шупика, а також 

з іншими установами, в межах забезпечення виконання покладених на Відділ 

завдань. 

 

7. Прикінцеві положення  
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7.1. Це Положення затверджується рішенням вченої ради НУ03 України 
імені П. Л. Шупика і вводиться в дію наказом ректора НУ03 України імені 
П. Л. Шупика.

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом 
затвердження Положення в новій редакції.

7.3. Після затвердження Положення в новій редакції попереднє 
Положення втрачає юридичну силу.

Завідувач відділу магістратури

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор
« 09 » СЗ______ 2021

Проректор
з науково-педагогічної роботи
« 04 » U________ 2021

Начальник відділу кадрів
« » 03_______2021

Начальник юридичного відділу
« 04 » 03________ 2021

Надія Захарова

Юрій Вдовиченко

Олександр ТОЛСТАНОВ

Дмитро БРИГИНЕЦЬ

Тетяна ВОЗНЮК


