
Перелік документів та матеріалів, 
які рекомендується підготувати до приїзду експертної групи з проведення акредитаційної 

експертизи освітньо-професійних програм  

 
 

№ Питання Документ Посилання  
1 Документи, що визначають місію та 

стратегію НАУ 
Стратегія розвитку НАУ до 2030 року Університет/Стратегія розвитку 

НАУ до 2030 року 
 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Strategija_NA
U_2019.pdf 
 

Концепція інноваційного розвитку 
Національного авіаційного університету 

Головна/Про університет/ 
Концепція інноваційного розвитку 
Національного авіаційного 
університету 
https://nau.edu.ua/site/variables/ne
ws/2017/12/%D0%9A%D0%9E%D0
%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D
0%A6%D0%86%D0%AF%202017_1
1.pdf 
 

2 Освітньо-професійна програма  Освітньо-професійна програма в повному 
обсязі 

Забезпечення 
якості/Інформаційний пакет 
ЄКТС/Інформація щодо освітніх 
програм/Інформація щодо 
освітньо-професійних програм 
2019/Факультет /Другий  
(магістерський)рівень вищої 
освіти/ 
 

https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Strategija_NAU_2019.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Strategija_NAU_2019.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Strategija_NAU_2019.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2017/12/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%86%D0%AF%202017_11.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2017/12/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%86%D0%AF%202017_11.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2017/12/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%86%D0%AF%202017_11.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2017/12/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%86%D0%AF%202017_11.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2017/12/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A6%D0%95%D0%9F%D0%A6%D0%86%D0%AF%202017_11.pdf


№ Питання Документ Посилання  
3 Навчальні плани ОПП  Навчальні плани ОПП  Справи кафедри 
4 Докази, що пропозиції 

стейкхолдерів було враховано під час 
формулювання цілей та програмних 
результатів навчання ОП 
(результати анкетувань, опитувань) 

Джерела співпраці стейкхолерів щодо 
врахування їх пропозицій: 

- Листування з ключовими 
стейколдерами; 

- Документація щодо проведення 
Днів відкритих дверей; 

- Ярмарки вакансій; 
- Співпраця з Головами ЕК як 

представниками ключових 
стейкхолдерів; 

- Рецензія на ОПП; 
- Моніторинг вимог HR-менеджерів 

до фахівців з підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності; 

- Фахові конференції, круглі столи 
тощо; 

- Протоколи засідань кафедри 

Справи кафедри, сайт кафедри, 
сайт ННІНО тощо 
http://ino.nau.edu.ua/kafedri/public
hnogo-upravlinnya-ta-
administruvannya/vidguki-
zdobuvachiv-ta-stejkholderiv/ 

5 Документи, що підтверджують 
співпрацю з роботодавцями 
(договори, угоди тощо), оригінали 
відгуків роботодавців тощо 

Договори, угоди тощо Справи кафедри 

6 Робочі програми навчальних 
дисциплін або силабуси за 
обов’язковими та вибірковими 
компонентами ОПП 
 

Робочі програми навчальних дисциплін Справи кафедри 
Репозитарій НАУ  
Сайт кафедри 
 

7 Правила прийому до НАУ у 2018 
році 

 https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/pk/2018/pravila18/Pravila_18.pd
f 

http://ino.nau.edu.ua/kafedri/publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya/vidguki-zdobuvachiv-ta-stejkholderiv/
http://ino.nau.edu.ua/kafedri/publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya/vidguki-zdobuvachiv-ta-stejkholderiv/
http://ino.nau.edu.ua/kafedri/publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya/vidguki-zdobuvachiv-ta-stejkholderiv/
http://ino.nau.edu.ua/kafedri/publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya/vidguki-zdobuvachiv-ta-stejkholderiv/
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pk/2018/pravila18/Pravila_18.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pk/2018/pravila18/Pravila_18.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pk/2018/pravila18/Pravila_18.pdf


№ Питання Документ Посилання  
8 Програми фахового та додаткового 

фахового випробування для вступу 
до магістратури 
 

 Дати посилання на програму 

9 Документи, що регламентують 
процедуру формування 
індивідуального навчального плану 
здобувачів 

Положення про організацію освітнього 
процесу НАУ (пункт 2.8) 
 
 
Розроблено проект Положення про 
індивідуальний навчальний план 
здобувача вищої освіти НАУ.  
Проєкт винесено на обговорення 
Науково-методичної ради НАУ. Розгляд 
питання щодо затвердження даного 
Положення винесено на грудень 2019 – 
січень 2020 року. 

Навчальний процес/Організація 
навчального 
процесу(положення)/Положення 
про організацію освітнього 
процесу в НАУ 
https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/docsmenu/uchebniy%20process/
polojennya/Polozhennia_pro_orhani
zatsiiu_osvitnoho_protsesu_v_Natsi
onalnomu_aviatsiinomu_universytet
i.pdf 
 
Забезпечення якості/Проєкти 
нормативних 
документів/Положення про 
індивідуальний навчальний план 
студента НАУ 
 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/
10_12_19/Pologennja_pro_INPS_N
AU.doc.pdf 
 
 

10 Приклади індивідуальних 
навчальних планів здобувачів вищої 
освіти за ОПП  

Індивідуальні навчальні плани здобувачів 
вищої освіти за ОПП «Підприємництво та 
бізнес-технології» 

Документація кафедри 

https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu_v_Natsionalnomu_aviatsiinomu_universyteti.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu_v_Natsionalnomu_aviatsiinomu_universyteti.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu_v_Natsionalnomu_aviatsiinomu_universyteti.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu_v_Natsionalnomu_aviatsiinomu_universyteti.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu_v_Natsionalnomu_aviatsiinomu_universyteti.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_orhanizatsiiu_osvitnoho_protsesu_v_Natsionalnomu_aviatsiinomu_universyteti.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_pro_INPS_NAU.doc.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_pro_INPS_NAU.doc.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_pro_INPS_NAU.doc.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_pro_INPS_NAU.doc.pdf


№ Питання Документ Посилання  
 

11 Документи, що підтверджують вибір 
студентами для вивчення 
навчальних дисциплін вільного 
вибору 

Методичні рекомендації щодо вільного 
вибору дисциплін 

Навчальний процес/Організація 
навчального 
процесу(положення)/Методичні 
рекомендації щодо вільного 
вибору дисциплін 
https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/docsmenu/uchebniy%20process/
polojennya/Vilyi_vybir_dustsyplin.p
df 

12 Документи, що підтверджують 
академічну та/або професійну 
кваліфікацію викладачів, залучених 
до реалізації ОПП 
 (коротке CV викладачів, перелік 
публікацій, копії дипломів, атестатів, 
сертифікатів тощо) 

- Акредитаційна справа розділ 5 
«Кадрові вимоги забезпечення 
провадження освітньої діяльності»;  

- Документація щодо підвищення 
кваліфікації; 

- Результати науково-дослідної 
роботи,  в справах кафедри; 

- Коротке CV викладачів, перелік 
публікацій, копії дипломів, атестатів, 
сертифікатів на сайті кафедри або в 
справах кафедри 

 
 
 
 
 
 

 

Справи кафедри 
Сайт кафедри/Склад кафедри  
 

13 Документи (сертифікати) про 
планові підвищення кваліфікації 
викладачів, стажування, 

Процес підвищення кваліфікації НПП 
регламентовано Положенням про 
підвищення кваліфікації (стажування) 

Навчальний процес/Організація 
навчального процесу 
(положення)/Положення про 

https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Vilyi_vybir_dustsyplin.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Vilyi_vybir_dustsyplin.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Vilyi_vybir_dustsyplin.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Vilyi_vybir_dustsyplin.pdf


№ Питання Документ Посилання  
конференції, у т.ч. закордонні; НПП НАУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щорічні плани підвищення кваліфікації 
НПП 
Підтвердження виконання плану 
Звіт про підвищення кваліфікації 
(стажування) 

підвищення кваліфікації 
(стажування) НПП НАУ 
 
https://nau.edu.ua/site/variables/ne
ws/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D
0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%
D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0
%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B
F%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D
0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%
D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA
%D1%82.pdf 
 
Справи кафедри 

14 Документи в яких зафіксована 
інформація про взаємовідвідування 
занять викладачів 

Журнал контролю якості навчального 
процесу (взаємовідвідування)  
Форма Ф03.02-40 
 
 
Методичні рекомендації щодо 
планування та проведення навчальних 
занять НАУ  

Справи кафедри 
Відгуки на відкриті та показові 
лекції 
Протоколи засідань кафедри 
 
Забезпечення 
якості/Проєкти/Проєкти 
нормативних документів/ 
Методичні рекомендації щодо 
планування та проведення 
навчальних занять НАУ 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/

https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/5/2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84_%D0%B0%D0%BA%D1%82.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/MR_vidkriti_ta_pokazovi_zanjatja.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/MR_vidkriti_ta_pokazovi_zanjatja.pdf


№ Питання Документ Посилання  
10_12_19/MR_vidkriti_ta_pokazovi
_zanjatja.pdf 
 

15 Документи (угоди), які 
підтверджують співпрацю НАУ з 
іншими організаціями та 
установами, що сприяє 
професійному розвитку викладачів 

Договори про співпрацю, 
Угоди про проведення виробничих 
практик, 
Угоди з організаціями щодо проведення 
підвищення кваліфікації НПП 
(університети, підприємства, Академія 
наук, Академія педагогічних наук, тощо) 

Документація кафедри, 
навчальний відділ (сектор 
практик), навчально-методичний 
відділ (сектор навчально-
методичного супроводу 
навчального процесу) 

16 Документи, що підтверджують 
академічну мобільність студентів 

Положення про організацію освітнього 
процесу в НАУ (Розділ 8) 
 
 
 
 
 
Положення про порядок реалізації права 
на академічну мобільність у НАУ 
 
 
 
 
 
 

Навчальний процес/Організація 
навчального 
процесу(положення)/Положення 
про організацію освітнього 
процесу в НАУ 
https://nau.edu.ua/site/variables/ne
ws/2019/4/organizosvpro.pdf 
Навчальні підрозділи/Інститут 
новітніх технологій та 
лідерства/сектор академічної 
мобільності/Положення про 
порядок реалізації права на 
академічну мобільність у НАУ 
http://cnt.nau.edu.ua/uk 

17 Матеріали, що підтверджують 
визнання результатів навчання, 
отриманих в інших ЗВО 

Тимчасове положення про порядок 
відрахування, переривання навчання, 
поновлення та переведення здобувачів 
вищої освіти НАУ. 
 
 

Навчальний процес/Організація 
навчального процесу(положення)/ 
Тимчасове положення про 
порядок відрахування, 
переривання навчання, 
поновлення та переведення 

https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/MR_vidkriti_ta_pokazovi_zanjatja.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/MR_vidkriti_ta_pokazovi_zanjatja.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/4/organizosvpro.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/4/organizosvpro.pdf
http://cnt.nau.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_18_07_19.pdf


№ Питання Документ Посилання  
Розроблені зміни до Положення про 
організацію освітнього процесу щодо 
порядку визнання результатів навчання 
отриманих в інших ЗВО. Розгляд питання 
планується Вченою радою університету у 
грудні 2019 року  
 
 
 
Проєкт Положення про організацію та 
проведення поточного та семестрового 
контролю розглянуто на засіданні 
Науково-методичної ради у листопаді 
2019 року 
 

здобувачів вищої освіти НАУ. 
 
https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/docsmenu/uchebniy%20process/
%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9
E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%
9D%D0%AF.pdf 
 
Забезпечення 
якості/Проєкти/Проєкти 
нормативних 
документів/Положення про 
проведення поточного та 
семестрового контролю 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/
10_12_19/Organizacija_potochnogo
_ta_semestrovogo_kontroly.pdf 
 

18 Інформація про результати участі 
студентів в конференціях конкурсах 
наукових робіт, олімпіадах, науково-
дослідних роботах тощо 

Інформація на сайті кафедри щодо 
планування наукових заходів за участі 
студентів у конкурсах та олімпіадах у 
розділі Науково-дослідницька робота 
кафедри. 
Матеріали конференцій 
Протоколи засідань кафедри тощо 

 
http://ino.nau.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/plan-
naukovih-zahodiv-1-1.pdf 
 
http://ino.nau.edu.ua/wp-
content/uploads/2019/11/plan-
naukovoi%CC%88-roboti.pdf 
 

19 Документи, що забезпечують 
організацію практичної підготовки 
здобувачів 

Тематика практичних занять, кейси, 
ділові ігри, розробка стартапів тощо 
 

Матеріали інформаційного пакету 
дисципліни тощо 
 

https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Organizacija_potochnogo_ta_semestrovogo_kontroly.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Organizacija_potochnogo_ta_semestrovogo_kontroly.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Organizacija_potochnogo_ta_semestrovogo_kontroly.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Organizacija_potochnogo_ta_semestrovogo_kontroly.pdf
http://ino.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/plan-naukovih-zahodiv-1-1.pdf
http://ino.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/plan-naukovih-zahodiv-1-1.pdf
http://ino.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/plan-naukovih-zahodiv-1-1.pdf
http://ino.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/plan-naukovoi%CC%88-roboti.pdf
http://ino.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/plan-naukovoi%CC%88-roboti.pdf
http://ino.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/plan-naukovoi%CC%88-roboti.pdf


№ Питання Документ Посилання  
Положення про організацію та 
проведення практик студентів НАУ 
 
Розроблено проект другої версії 
Положення про організацію та 
проведення практик здобувачів вищої 
освіти НАУ, яке розглядалося  на 
засіданні Науково-методичної ради 

 
 
 
Забезпечення 
якості/Проєкти/Проєкти 
нормативних документів/ 
Положення про організацію та 
проведення практик здобувачів 
вищої освіти НАУ 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/
10_12_19/Pologennja_praktika.pdf 
 

20 Звіти про проходження здобувачами 
вищої освіти виробничої навчальної 
практики у потенційних 
роботодавців (за наявності); 

Угоди про проведення практик 
Звіти здобувачів про проходження 
виробничої практики 
Звіти керівників виробничої практики 
тощо 

Документація кафедри 

21 Положення, що регламентує 
вирішення конфліктних ситуацій 
(зокрема пов'язаних із сексуальними 
домаганнями, дискримінацією та 
корупцією тощо) 

Обговорюється проект Положення про 
запобігання та протидію 
булінгу,мобінгу,кібербулінгу, харасменту 
Національного авіаційного університету. 
Заплановано затвердження у січні 2020 
року. 

Забезпечення 
якості/Проєкти/Проєкти 
нормативних 
документів/Положення про 
запобігання та протидію 
булінгу,мобінгу,кібербулінгу, 
харасменту  НАУ 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/
Buling_mobing_2019.pdf 

22 Приклади заходів, що вжито НАУ 
для вирішення конфліктних 
ситуацій 

Положення про Раду з гуманітарних 
питань НАУ 
 

Університет/Відділи/Відділ по 
роботі зі студентами/сектор 
психолого-педагогічної 

https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_praktika.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_praktika.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_praktika.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Buling_mobing_2019.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Buling_mobing_2019.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Buling_mobing_2019.pdf


№ Питання Документ Посилання  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положення про комісію з правопорушень 
НАУ 

роботи/Положення 
https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/pologennya/%D0%9F%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_
%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0
%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%
D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%8
3%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1
%82.PDF 
 
Університет/Відділи/Відділ по 
роботі зі студентами/сектор 
психолого-педагогічної 
роботи/Положення 
 
https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/pologennya/%D0%9F%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_
%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0
%BE_%D0%9A%D0%9F%D0%9F.P
DF 
 Протоколи засідань Ради та 
комісії 

23 Зауваження та пропозиції 
попередньої акредитації чи 
акредитації інших програм (за 
наявності) 

 ------ 

24 Офіційні скарги щодо провадження Процедура подання офіційної скарги в Університет/відділи/відділ 

https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83_%D0%B7_%D0%B3%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%B8%D1%82.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%9F%D0%9F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%9F%D0%9F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%9F%D0%9F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%9F%D0%9F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%9F%D0%9F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%9F%D0%9F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%9F%D0%9F.PDF


№ Питання Документ Посилання  
освітньої діяльності як за освітньою 
програмою, що акредитується, так і 
за іншими освітніми програмами 
НАУ (за наявності) 
 

університеті врегульована наступними 
заходами: 

- Скринька довіри; 
- Телефон довіри; 
- Години прийому адміністрації 

університету; 
- Інструкція з діловодства за 

зверненнями громадян в НАУ 
 

документообігу/Інструкція з 
діловодства за зверненням 
громадян в НАУ  
 
https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/docsmenu/kadri/Instruktsiia_za_
zvernenniamy_nova_redaktsiya_201
6.pdf 
 

25 Результати опитувань/анкетувань 
щодо рівня задоволеності здобувачів 
вищої освіти методами навчання та 
викладання, а також освітньою, 
організаційною, інформаційною, 
консультативною та соціальною 
підтримкою 

Відділ моніторингу якості вищої освіти та 
відділ аналітики та управління 
інформацією протягом 2019 року 
проводили незалежні опитування 
здобувачів вищої освіти у розрізі освітніх 
програм НАУ. 
Результати опитування розміщені на 
сайті НАУ. 
Результати опитування доведені до 
деканів факультетів, завідувачів кафедр з 
метою спільної розробки плану 
коригувальних дій щодо підвищення 
якості освітньої програми задля 
задоволення потреб здобувачів вищої 
освіти 

Забезпечення якості/Моніторинг 
освітньо-професійних програм 
 
https://nau.edu.ua/ua/menu/quality
/quality-prorams.html 
 

26 Документи, що забезпечують 
організацію виконання підсумкових 
кваліфікаційних робіт 

Положення про атестацію випускників 
Національного авіаційного університету 
освітньо-кваліфікаційних рівнів (освітніх 
ступенів) бакалавра, спеціаліста, магістра 
 
 
 

Навчальний процес/Організація 
навчального процесу(положення)/ 
Положення про атестацію 
випускників Національного 
авіаційного університету освітньо-
кваліфікаційних рівнів (освітніх 
ступенів) бакалавра, спеціаліста, 

https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/kadri/Instruktsiia_za_zvernenniamy_nova_redaktsiya_2016.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/kadri/Instruktsiia_za_zvernenniamy_nova_redaktsiya_2016.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/kadri/Instruktsiia_za_zvernenniamy_nova_redaktsiya_2016.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/kadri/Instruktsiia_za_zvernenniamy_nova_redaktsiya_2016.pdf
https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/quality-prorams.html
https://nau.edu.ua/ua/menu/quality/quality-prorams.html


№ Питання Документ Посилання  
 
 
 
 
 
 
 
Документація що забезпечує діяльність 
екзаменаційних комісій 

магістра 
 
https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/docsmenu/uchebniy%20process/
polojennya/Polozhennia_pro_atestat
siiu_vypusknykiv_VP.pdf 
 
Університет/відділи/навчальний 
відділ 
 
https://nau.edu.ua/ua/menu/un%D
1%96versitet/departments/navchalni
j-viddil/ 
 

27 Положення, що регламентує 
процедуру перевірки студентських 
робіт на академічний плагіат 

Положення про виявлення та запобігання 
академічного плагіату 
 
 
 
 
Порядок перевірки академічних та 
наукових праць на плагіат 

Забезпечення якості/Академічна 
доброчесність 
https://nau.edu.ua/site/variables/ne
ws/2018/12/Polozhennia%20plagiat.
pdf 
 
Забезпечення якості/Академічна 
доброчесність 
https://nau.edu.ua/site/variables/ne
ws/2018/12/poriadok.pdf 
 

28 Програми (посилання на них), 
які використовуються на ОПП як 
інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності 

Система порівняльного аналізу 
електронних текстів ПАЕТ-1, що 
розроблена кафедрою 
комп’ютеризованих систем управління 
(КСУ) факультету кібербезпеки, 
комп’ютерної та програмної інженерії 

Рішення вченої ради НАУ щодо 
використання Онлайн-сервісу 
(інформаційної системи) 
“Unicheck” у процедурі перевірки 
академічних та наукових текстів на 
плагіат.  

https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_atestatsiiu_vypusknykiv_VP.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_atestatsiiu_vypusknykiv_VP.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_atestatsiiu_vypusknykiv_VP.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/docsmenu/uchebniy%20process/polojennya/Polozhennia_pro_atestatsiiu_vypusknykiv_VP.pdf
https://nau.edu.ua/ua/menu/un%D1%96versitet/departments/navchalnij-viddil/
https://nau.edu.ua/ua/menu/un%D1%96versitet/departments/navchalnij-viddil/
https://nau.edu.ua/ua/menu/un%D1%96versitet/departments/navchalnij-viddil/
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia%20plagiat.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia%20plagiat.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia%20plagiat.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/poriadok.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/poriadok.pdf


№ Питання Документ Посилання  
(ФК КПІ); 
Онлайн-сервіс (інформаційна система) 
“Unicheck” 

 
Наказ 09.12.2019  № 530/од Про 
введення в дію рішень Вченої ради 
університету від 27.11.2019 р. 
протокол №1 
http://vchenarada.nau.edu.ua/rishe
nnya/nakaz-rektora-530-od-pro-
vvedennya-v-diyu-rishen-vchenoyi-
radi-universitetu-vid-27-listopada-
2019-roku-protokol-9/ 
 
 

29 Акти перевірки студентських робіт 
на академічний плагіат (за 
наявності) 

Акти перевірки студентських робіт 
зберігаються на кафедрі та у відділ 
аналітики та управління інформацією. 
Звертатися за тел. 75-69, кімн. 1.356 
начальник відділу Гізун Андрій Іванович 

 

30 Документи, що підтверджують 
створення умов для реалізації права 
на освіту особам з особливими 
освітніми потребами 

Розроблено проєкт Концепції  
організації інклюзивного навчання 
НАУ який широко обговорюється 
(розміщено на сайті НАУ), розробляється 
Дорожня карта реалізації Концепції. 
Розроблено план матеріально-технічної 
підтримки процесу організації 
інклюзивного навчання НАУ 

Забезпечення 
якості/Проєкти/Проєкти 
нормативної документації 
 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/
Koncepc%D1%96ya_pro_%D1%96nk
lyuz%D1%96yu_6_12_19.pdf 
 

31 Положення про комісію з 
визначення та оцінювання якості 
змісту та результатів освітньої 
діяльності університету 

Відповідно до Положення про систему 
забезпечення якості вищої освіти та 
освітньої діяльності НАУ створено Раду з 
якості НАУ.  Проєкт положення був 
обговорений на засіданні Науково-

Забезпечення якості/Документація 
системи менеджменту 
якості/Положення про систему 
забезпечення якості вищої освіти 
та освітньої діяльності 

http://vchenarada.nau.edu.ua/rishennya/nakaz-rektora-530-od-pro-vvedennya-v-diyu-rishen-vchenoyi-radi-universitetu-vid-27-listopada-2019-roku-protokol-9/
http://vchenarada.nau.edu.ua/rishennya/nakaz-rektora-530-od-pro-vvedennya-v-diyu-rishen-vchenoyi-radi-universitetu-vid-27-listopada-2019-roku-protokol-9/
http://vchenarada.nau.edu.ua/rishennya/nakaz-rektora-530-od-pro-vvedennya-v-diyu-rishen-vchenoyi-radi-universitetu-vid-27-listopada-2019-roku-protokol-9/
http://vchenarada.nau.edu.ua/rishennya/nakaz-rektora-530-od-pro-vvedennya-v-diyu-rishen-vchenoyi-radi-universitetu-vid-27-listopada-2019-roku-protokol-9/
http://vchenarada.nau.edu.ua/rishennya/nakaz-rektora-530-od-pro-vvedennya-v-diyu-rishen-vchenoyi-radi-universitetu-vid-27-listopada-2019-roku-protokol-9/
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Koncepc%D1%96ya_pro_%D1%96nklyuz%D1%96yu_6_12_19.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Koncepc%D1%96ya_pro_%D1%96nklyuz%D1%96yu_6_12_19.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Koncepc%D1%96ya_pro_%D1%96nklyuz%D1%96yu_6_12_19.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Koncepc%D1%96ya_pro_%D1%96nklyuz%D1%96yu_6_12_19.pdf


№ Питання Документ Посилання  
методичної ради та прийнятий на 
засіданні Вченої ради НАУ. 

https://nau.edu.ua/site/variables/ne
ws/2018/12/Polozhennia%20pro%2
0sustemy.pdf 
 
Забезпечення якості/Проєкти 
нормативних 
документів/Положення про Раду з 
якості 
 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/
Polozhennya_pro_Radu_z_yakost%
D1%96_NAU_proekt1_20_11_22.pd
f 

32 Документи, що регулюють питання 
визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті в 
НАУ 

Програми неформальної освіти 
реалізуються через проєкти Навчально-
наукового інституту неперервної освіти  
та проєкти Інституту новітніх технологій 
та лідерства 
Заплановано розробку методів 
зарахування результатів неформальної 
освіти здобувачам вищої освіти. 
Проєкт Положення про організацію та 
проведення поточного та семестрового 
контролю розглянуто на засіданні 
Науково-методичної ради НАУ. Введення 
в дію заплановано до кінця 2019 року. 

Навчальні підрозділи/Навчально-
науковий інститут неперервної 
освіти 
http://ino.nau.edu.ua/ 
 
Навчальні підрозділи/Інститут 
новітніх технологій та лідерства 
http://cnt.nau.edu.ua/ 
Забезпечення якості/Проєкти 
нормативних документів/ 
Положення про організацію та 
проведення поточного та 
семестрового контролю 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/
10_12_19/Organizacija_potochnogo
_ta_semestrovogo_kontroly.pdf 

https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia%20pro%20sustemy.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia%20pro%20sustemy.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/news/2018/12/Polozhennia%20pro%20sustemy.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Polozhennya_pro_Radu_z_yakost%D1%96_NAU_proekt1_20_11_22.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Polozhennya_pro_Radu_z_yakost%D1%96_NAU_proekt1_20_11_22.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Polozhennya_pro_Radu_z_yakost%D1%96_NAU_proekt1_20_11_22.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Polozhennya_pro_Radu_z_yakost%D1%96_NAU_proekt1_20_11_22.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/Polozhennya_pro_Radu_z_yakost%D1%96_NAU_proekt1_20_11_22.pdf
http://ino.nau.edu.ua/
http://cnt.nau.edu.ua/
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Organizacija_potochnogo_ta_semestrovogo_kontroly.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Organizacija_potochnogo_ta_semestrovogo_kontroly.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Organizacija_potochnogo_ta_semestrovogo_kontroly.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Organizacija_potochnogo_ta_semestrovogo_kontroly.pdf


№ Питання Документ Посилання  
33 Документи, що підтверджують 

визнання результатів навчання, 
отриманих у неформальній освіті на 
ОПП  (за наявності) 

  

34 Документи, що регламентують 
організацію самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти 

Проєкт Положення про організацію 
самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти НАУ 

Забезпечення якості/Проєкти 
нормативних 
документів/Положення про 
організацію самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Projekti/2019/
10_12_19/Pologennja_pro_SRS_NA
U_SMA2.pdf 

35 Документи щодо системи 
матеріального і морального 
заохочення викладачів або інших 
форм стимулювання 

Положення про преміювання працівників 
 
 
 
 
 
 
 
Положення про порядок заохочення осіб, 
які працюють, навчаються в 
Національному авіаційному університеті 
та колективів структурних підрозділів 
університету 
 
 
 
 
 

Головна/Фінансово-економічна 
діяльність/Положення про 
преміювання працівників 
https://nau.edu.ua/download/Qualit
y%20Assurance_ukr/Systema_QA/
Documentacija_QA/Pro%20prem%
D1%96yuvannya_28_11_2019.pdf 
 
Університет/Відділи/Відділ по 
роботі зі студентами/Сектор 
психолого-педагогічної 
роботи/Положення/Положення 
про порядок заохочення осіб, які 
працюють, навчаються в НАУ та 
колективів структурних 
підрозділів університету 
https://nau.edu.ua/%D0%90%D0%
BA%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%

https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_pro_SRS_NAU_SMA2.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_pro_SRS_NAU_SMA2.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_pro_SRS_NAU_SMA2.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Projekti/2019/10_12_19/Pologennja_pro_SRS_NAU_SMA2.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Systema_QA/Documentacija_QA/Pro%20prem%D1%96yuvannya_28_11_2019.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Systema_QA/Documentacija_QA/Pro%20prem%D1%96yuvannya_28_11_2019.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Systema_QA/Documentacija_QA/Pro%20prem%D1%96yuvannya_28_11_2019.pdf
https://nau.edu.ua/download/Quality%20Assurance_ukr/Systema_QA/Documentacija_QA/Pro%20prem%D1%96yuvannya_28_11_2019.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%90%D0%BA%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%90%D0%BA%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB.pdf


№ Питання Документ Посилання  
 
 
 
Положення про Комісію з представлення 
до заохочення осіб,які працюють, 
навчаються в НАУ та колективів 
структурних підрозділів університету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Порядок використання коштів, 
передбачених для надання матеріальної 
допомоги та заохочення осіб, які 
навчаються в НАУ 

20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%
B4%D1%96%D0%BB.pdf 
 
Університет/Відділи/Відділ по 
роботі зі студентами/Сектор 
психолого-педагогічної 
роботи/Положення/ Положення 
про Комісію з представлення до 
заохочення осіб,які працюють, 
навчаються в НАУ та колективів 
структурних підрозділів 
університету 
https://nau.edu.ua/site/variables/do
cs/pologennya/%D0%9F%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_
%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0
%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%
D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%
D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0
%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87
%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
F.PDF 
 
Університет/Відділи/Відділ по 
роботі зі студентами/Сектор 
психолого-педагогічної 
роботи/Положення/ Порядок 
використання коштів, 
передбачених для надання 

https://nau.edu.ua/%D0%90%D0%BA%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%90%D0%BA%20%D0%B3%D1%83%D0%BC%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB.pdf
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF
https://nau.edu.ua/site/variables/docs/pologennya/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%B7_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.PDF


№ Питання Документ Посилання  
матеріальної допомоги та 
заохочення осіб, які навчаються в 
НАУ 
https://nau.edu.ua/%D0%9F%D0%
BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%
BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0
%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0
%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D
0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%
20%D0%A1%D0%9C%D0%AF.pdf 
 

36  Ліцензія на право ЗВО провадити 
освітню діяльність за відповідною 
спеціальністю, при якій 
функціонує освітня програма  

Ліцензія та сертифікати розміщені на 
сайті НАУ 

Навчальний процес/ліцензія та 
сертифікати 
https://nau.edu.ua/ua/menu/nav
channya/litsenziya-ta-sertifikati/ 
 

37 Положення про наукові гуртки Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих 
вчених НАУ 
 
Положення про гуртки  
 
Положення про наукові школи НАУ 

http://ysa.nau.edu.ua/ 
 
 
 
Справи кафедри 
 
https://nau.edu.ua/ua/menu/scie
nce/naukovi-shkoli-u-
naczionalnomu-aviaczijnomu-
universiteti.html 
 

 

https://nau.edu.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D0%9C%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D0%9C%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D0%9C%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D0%9C%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D0%9C%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D0%9C%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%A1%D0%9C%D0%AF.pdf
https://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/litsenziya-ta-sertifikati/
https://nau.edu.ua/ua/menu/navchannya/litsenziya-ta-sertifikati/
http://ysa.nau.edu.ua/
https://nau.edu.ua/ua/menu/science/naukovi-shkoli-u-naczionalnomu-aviaczijnomu-universiteti.html
https://nau.edu.ua/ua/menu/science/naukovi-shkoli-u-naczionalnomu-aviaczijnomu-universiteti.html
https://nau.edu.ua/ua/menu/science/naukovi-shkoli-u-naczionalnomu-aviaczijnomu-universiteti.html
https://nau.edu.ua/ua/menu/science/naukovi-shkoli-u-naczionalnomu-aviaczijnomu-universiteti.html

