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РЕФЕРАТ

У магістерській перспективи розвитку роботі висвітлено системи особливості 
становлення забезпечення якості вищої і освіти;охарактеризовано специфіку 
розвитку зовнішньої і внутрішньої систем забезпечення якості вищої освіти в 
світлі європейських орієнтирів.Представлено огляд процедури підготовки та 
проведення ліцензування діяльності з підготовки фахівців освітньої ступеня 
магістр у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла 
Остроградського, проаналізованоструктурні елементи ліцензійної справи, 
сформульовано рекомендації щодо оптимізації документообігу при підготовці 
ліцензійної справи.

Ключові слова: ліцензування, освітня діяльність, магістр, ліцензійна
справа, документаційне забезпечення, система забезпечення якості вищої
освіти.

The master's work examines the characteristics of the formation and
development prospects of the higher education quality assurance system;characterizes
specifics of external and internal quality assurance systems of higher
education in the current European trends.Provides an overview of the procedure for 
preparing and conducting licensing activities for the preparation of the master’s 
degree specialists in Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. In 
the work also was analyzed the structural elements of the license affairs, was 
formulated recommendations for the optimization of workflow in the preparation of 
the license affair.

Keywords: licensing, educational activity, master's degree, license affair,
office administration, quality assurance system of higher education.


