ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
/ У О бЛС УЇ

№ У /Л

Про науково-дослідницький центр
моніторингу регіональної вищої освіти
при Херсонській обласній державній адміністрації

З метою моніторингу стану системи вищої освіти в області, формування
регіонального замовлення на підготовку спеціалістів у вищих навчальних
закладах Херсонської області та інтеграції в європейський і світовий освітній
простір, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Указу Президента
України від 25 вересня 2008 року № 857/2008 «Про забезпечення дальшого
розвитку вищої освіти в Україні», керуючись статтею 6, пунктом 6 частини
першої статті 13, пунктом 1 статті 22, пунктами 1, 9 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Утворити науково-дослідницький центр моніторингу регіональної
вищої освіти при Херсонській обласній державній адміністрації у складі згідно
з додатком.
2. Затвердити положення про науково-дослідницький центр моніторингу
регіональної вищої освіти при Херсонській обласній державній адміністрації,
що додається.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації

/У Сб' ЯСУ/

№

Ч /З

СКЛАД
науково-дослідницького центру моніторингу регіональної вищої освіти при
Херсонській обласній державній адміністрації
Балонь
Андрій Богданович

- заступник голови обласної державної адміністрації,
керівник науково-дослідницького центру

Ломоносов
Анатолій Вадимович

- директор Херсонської філії Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова, заступник
керівника науково-дослідницького центру (за згодою)

Криницький
Євген Анатолійович

-начальник управління освіти, науки та молоді обласної
державної
адміністрації,
секретар
науководослідницького центру
Члени науково-дослідницького центру:

Година
Олена Володимирівна

-старший викладач кафедри економіки Херсонської філії
Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова (за згодою)

Дюндін
Валерій Дмитрович

- доцент
кафедри
економіки Херсонської
Національного університету кораблебудування
адмірала Макарова (за згодою)

філії
імені

Ломоносова
Оксана Едуардівна

- завідувач кафедри економіки Херсонської
Національного університету кораблебудування
адмірала Макарова (за згодою)

філії
імені

Надточий
Ірина Ігорівна

-доцент
кафедри
економіки Херсонської
Національного університету кораблебудування
адмірала Макарова (за згодою)

філії
імені

Пулянович
Олена Василівна

-доцент
кафедри
економіки Херсонської
Національного університету кораблебудування
адмірала Макарова (за згодою)

філії
імені

Заступник голови
обласної державної адміністрації

А.Б.Балонь

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
/ У 0 6 Л О /У
№
///< 3
ПОЛОЖЕННЯ
про науково-дослідницький центр моніторингу
регіональної вищої освіти при Херсонській обласній державній адміністрації
І. Загальні положення
1. Науково-дослідницький центр моніторингу регіональної вищої освіти
при Херсонській обласній
державній адміністрації (далі - Науководослідницький центр) є консультативно-дорадчим органом, утвореним для
моніторингу,вивчення,спостереження
стану вищої освіти Херсонської
області.
2. Метою діяльності Науково-дослідницького центру є моніторинг та
вивчення стану системи вищої освіти в області, інтеграції в європейський і
світовий простір, формування регіонального замовлення на підготовку
спеціалістів у вищих навчальних закладах Херсонської області. А також
вивчення поточного стану, змін, тенденцій та перспектив розвитку вищої освіти
Херсонської області.
3. Науково-дослідницький центр у своїй діяльності керується
Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних
органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної
адміністрації, а також цим положенням.
4. Моніторинг регіональної вищої освіти включає збір та узагальнення
інформації, наданої вищими навчальними закладами, науковими установами та
іншими закладами області, що належать до галузі освіти, підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності, з питань, пов’язаних з
підготовкою та перепідготовкою висококваліфікованих фахівців, формуванням
регіонального замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у вищих
навчальних закладах Херсонської області. У межах моніторингу регіональної
вищої освіти передбачається виконання комплексу досліджень, які включають
аналіз, оцінку та прогнозування процесів, що відбуваються у регіональній
вищій освіті.
Результати моніторингу узагальнюються у вигляді графіків, статистичних
таблиць, діаграм та рекомендацій для підготовки обґрунтованих управлінських
рішень стосовно функціонування і розвитку вищої освіти Херсонської області.
5. Результати моніторингу регіональної вищої освіти сприяють реалізації
на території області державної політики у сфері вищої освіти, наукової,
науково-технічної та інноваційної діяльності. Вони використовуються
Херсонською обласною державною адміністрацією для формування концепцій,
програм і планів розвитку вищої освіти та можуть враховуватися під час
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прийняття управлінських рішень стосовно координації діяльності вищих
навчальних закладів Херсонської області (далі — ВНЗ) і відокремлених
структурних підрозділів, розміщених на території області (далі —ВСП).
Обласна державна адміністрація на підставі результатів моніторингу
регіональної вищої освіти може вносити до Міністерства освіти і науки України
пропозиції, спрямовані на поліпшення функціонування вищої освіти.
II. Основні завдання та напрямки діяльності
Науково-дослідницького центру
1. Основними завданнями Науково-дослідницького центру є:
- здійснення моніторингу регіональної вищої освіти згідно з цим
положенням;
- вивчення статистичної інформації, отриманої від органів статистики, в
освітній галузі та у суміжних галузях і сферах діяльності з питань, що
стосуються вищої освіти;
- підготовка узагальненої інформації та рекомендацій для розгляду
головою обласної державної адміністрації за підсумками виконання завдань;
- збір та узагальнення пропозицій про потребу регіонального ринку праці
у кваліфікованих кадрах і фахівцях з вищою освітою;
- надання управлінню освіти, науки та молоді обласної державної
адміністрації пропозицій для формування регіонального замовлення на підготовку
фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах області.
2. Моніторинг стану, змін та тенденцій розвитку вищої освіти області
здійснюється за такими основними напрямками:
- отримання та постійне накопичення статистичної інформації, здійснення
управлінського обліку та періодичний аналіз стану і змін, що відбуваються у
регіональній вищій освіті, а також аналіз тенденцій її розвитку;
- аналіз переліку спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється
підготовка фахівців, у тому числі за рівнями, ступенями вищої освіти та в
розрізі окремих ВНЗ;
- дослідження соціально-економічних показників, пов’язаних зі здобуттям
вищої освіти (рівень освіченості населення, кількість студентів на 10 тис.
населення, кількість вступників, студентів і випускників ВНЗ, у тому числі за
рівнями та ступенями вищої освіти й окремими ВНЗ);
- аналіз чисельності науково-педагогічних працівників та іншого
персоналу ВНЗ, кількості штатних посад науково-педагогічних працівників,
забезпеченості ВНЗ науково-педагогічними працівниками, у тому числі за
рівнями та ступенями вищої освіти;
організація проведення соціологічних і соціально-економічних
досліджень у ВНЗ.
3. Моніторинг у суміжних з вищою освітою галузях і сферах діяльності з
питань, що стосуються вищої освіти, здійснюється за такими основними
напрямками:
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- визначення відповідності регіонального ринку освітніх послуг потребам
ринку праці з урахуванням перспектив соціально-економічного розвитку
регіону;
виявлення забезпеченості потреб Херсонської області у фахівцях з
вищою освітою, у тому числі за пріоритетними спеціальностями та
спеціалізаціями, які необхідні для забезпечення розвитку регіону;
- аналіз впливу регіональної вищої освіти на соціально-економічні
процеси у Херсонській області.
III. Організація діяльності Науково-дослідницького центру
1. Науково-дослідницький центр використовує наукові та методичні
результати діяльності Наукової лабораторії економічних проблем вищої школи
Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова за згодою її керівництва.
2. Моніторинг регіональної вищої освіти у суміжних з вищою освітою
галузях і сферах діяльності, а також заходи, пов’язані з основними завданнями
та напрямами діяльності Науково-дослідницького центру, проводяться за
дорученням керівництва Херсонської обласної державної адміністрації,
управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації або згідно
з планом роботи Наукової лабораторії економічних проблем вищої освіти
Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені
адмірала Макарова.
3. У своїй діяльності Науково-дослідницький центр враховує:
- основні напрямки соціально-економічного розвитку та науковотехнічного прогресу, що визначаються Верховною Радою України, Кабінетом
Міністрів України, Міністерством освіти і науки України;
- державні, галузеві, регіональні соціально-економічні, інноваційні,
науково-технічні та цільові програми;
- стратегічні та програмні документи, розроблені обласною державною
адміністрацією та затверджені Херсонською обласною радою;
- поточний стан регіональної вищої освіти та наявність актуальних
проблем, пов’язаних з вищою освітою, які потребують здійснення заходів у
межах діяльності Науково-дослідницького центру.
4. У роботі Науково-дослідницького центру враховуються також
пропозиції Ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації
Херсонської області, вищих навчальних закладів області, районних державних
адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, об’єднаних
територіальних громад.
5. Аналітичні дослідження Науково-дослідницького центру можуть
проводитися в рамках виконання курсових та дипломних робіт і проектів
студентів, дисертацій на здобуття вчених ступенів, а також у межах здійснення
освітньої діяльності з підготовки та перепідготовки спеціалістів для установ,
організацій та підприємств-замовників.
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IV. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення
діяльності Науково-дослідницького центру
1. Робота за основними напрямками діяльності Науково-дослідницького
центру виконується науково-педагогічними та іншими працівниками Наукової
лабораторії економічних проблем вищої
школи Херсонської філії
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. До неї
можуть залучатися інші наукові, науково-педагогічні працівники та фахівці за
погодженням із керівництвом закладів, установ та організацій, де вони
працюють за основним місцем роботи.
2. Діяльність Науково-дослідницького центру здійснюється на
громадських засадах і ґрунтується на демократичних принципах.
3.
Науково-дослідницький
центр
співпрацює зі
структурними
підрозділами обласної державної адміністрації, службою зайнятості,
навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями щодо
реалізації державної політики у сфері вищої освіти
4. Для виконання завдань, передбачених пунктом 3 розділу II цього
положення, на громадських засадах можуть залучатися представники
зацікавлених підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників).
5. Організаційне супроводження роботи Науково-дослідницького центру
здійснює управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації,
інформаційне супроводження - Департамент з питань внутрішньої та
інформаційної політики обласної державної адміністрації.
V. Права та обов’язки Науково-дослідницького центру
1.
Члени Науково-дослідницького центру та інші особи, залучені до
організації досліджень, що ним проводяться, мають право:
1.1. Заслуховувати на засіданнях центру відповідальних представників
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій з питань моніторингу вищої освіти.
1.2. Звертатися до територіальних органів державної влади та місцевого
самоврядування, навчальних закладів незалежно від форми власності,
підприємств, установ та організацій із запитами або зверненнями про
отримання необхідної статистичної інформації, аналітичних матеріалів, довідок
тощо з питань, що належать до повноважень центру.
1.3. Вносити в установленому порядку на розгляд обласної державної
адміністрації пропозиції щодо вдосконалення та поліпшення стану вищої освіти
в Херсонській області.
1.4. Для організації та виконання своїх завдань згідно з цим положенням
Науково-дослідницький центр має право взаємодіяти із територіальними
органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, навчальними закладами, незалежно від форми власності,
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підприємствами, установами, організаціями з питань, що віднесені до мети
діяльності центру.

VI. Склад та порядок роботи Науково-дослідницького центру
1. Склад
Науково-дослідницького
центру
затверджується
розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
2. До складу центру входять керівник, заступник керівника, секретар
Науково-дослідницького
центру,
представники
окремих
структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, вищих навчальних закладів (за
згодою). Члени Науково-дослідницького центру працюють на громадських
засадах і беруть участь у його засіданнях особисто.
3. Формою роботи Науково-дослідницького центру є засідання, які
проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання
Науково-дослідницького центру веде керівник, а у разі його відсутності
заступник керівника центру.
4. Засідання Науково-дослідницького центру є правомочним за наявності
не менше ніж двох третин загального складу його членів.
5. Науково-дослідницький центр на своїх засіданнях приймає рішення.
6. Рішення Науково-дослідницького центру мають рекомендаційний
характер, приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів
присутніх членів центру, оформлюються протоколом, який підписується
головуючим на засіданні та секретарем центру.
7. Про результати засідання Науково-дослідницький центр інформує
обласну державну адміністрацію з наданням відповідних документів не пізніше
наступного дня після проведеного засідання.
Заступник голови
обласної державної адміністрації

А.Б.Балонь

