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для надання статусу 
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ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ  

провадження освітньої  

діяльності закладів освіти 

ПКМУ від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187 

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ  

«внутрішнього 

ліцензування»  

НТУУ «КПІ ім.І.Сікорського» 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ КАФЕДРИ 



КРИТЕРІЇ «ВНУТРІШНЬОГО ЛІЦЕНЗУВАННЯ» 

Набір на перший курс 2015 р. в порівнянні з планом 2014 р. у % (план 

100%) 

Набір на перший курс 2016 р. в порівнянні з планом 2014 р. у % (план 

100%) 

Виконання вимог щодо працевлаштування випускників у % (план 100%) 

Виконання вимог щодо завідувача кафедри 

Кількісні та якісні показники НПП кафедри (у відповідності до показників 

дослідницького університету або виконання 5 вимог з 12) 

Виконання вимог щодо захисту кандидатів наук  

Виконання вимог щодо захисту докторів наук 

Наявність наукових шкіл 

Наявність аспірантури 

Наявність господарських та/або бюджетних науково-інноваційних 

договорів 

Виконання  вимог щодо наукових досліджень 

Штатними НПП кафедри: 

видано підручників, навчальних посібників, монографій 

опубліковано статей у фахових виданнях 





Проект КРИТЕРІЇВ 

для надання статусу дослідницького вищого навчального закладу 

 І. Обов’язкові критерії 

 1. Наявність розгалуженої інфраструктури та матеріально-технічної бази, 

що забезпечують провадження науково-освітньої діяльності на світовому 

рівні, зокрема визнані наукові школи, центри, лабораторії тощо.  

 2. Відсутність виявлених порушень академічної доброчесності, які не були 

своєчасно оцінені та усунені. 

 ІІ. Порівняльні критерії  

1. Кількість науково-педагогічних працівників рівень наукової та 

професійної активності кожного з яких засвідчується виконанням за 

останні п’ять років не менше п’яти умов з підпунктів 1-12 пункту 5 приміток 

до Додатку 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

30 грудня 2015 р. № 1187 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7 ст. 345).  

 2. Кількість аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних 

працівників, які не менше трьох місяців впродовж звітного періоду або із 

завершенням у звітному періоді навчались (стажувались) в іноземних 

вищих навчальних закладах (наукових установах) за межами України. 

 3. Кількість авторських свідоцтв та/або патентів, отриманих впродовж 

звітного періоду. 

 4. Кількість державних і міжнародних премій, нагород, почесних звань, 

отриманих вищим навчальним закладом або його працівниками за 

основним місце роботи. 
  



5. Обсяги вищого навчального закладу від виконання договорів на 

здійснення наукових досліджень та інноваційної діяльності за звітний 

період, укладених з підприємствами, організаціями та установами (крім 

тих, що виконуються за кошти Державного та місцевих бюджетів). 

 6. Кількість аспірантів та докторантів, які захистили дисертації на здобуття 

відповідних наукових ступенів, та продовжують роботу (дослідження, 

навчання тощо) в інших освітніх або наукових установах. 

 7. Кількість міжнародних проектів, спільних з підприємствами та 

іноземними вищими навчальними закладами наукових проектів, грантів 

тощо. 

 8. Кількість публікацій за показниками визнаних МОН міжнародних 

наукометричних баз та у міжнародних реферованих виданнях. 

 9. Кількість наукових публікацій у журналах, що видаються вищим 

навчальним закладом, які забезпечують закрите рецензування усіх 

публікацій впродовж усього звітного періоду. 

 10. Кількість монографій, енциклопедій, словників та підручників (без 

врахування навчальних посібників), виданих в Україні і за кордоном за 

останні 10 років. 

 11. Чисельність наукових та науково-педагогічних працівників, які мають 

науковий ступінь та/або вчене звання, у віці до 35 років. 
 

 Всі показники цього розділу приводяться до 100 науково-педагогічних і 

наукових працівників вищого навчального закладу за основним місцем 

роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду. 



- Забезпечення підготовки фахівців за 

трьома рівнями вищої освіти  

 
бакалавр магістр доктор філософії 

Кількість здобувачів вищої освіти за однією 

спеціалізацією кафедри підготовки повинна 

складати:  

- бакалаврів – 20-25 осіб на кожний рік  

- магістрів – 10-15 осіб на кожний рік  

- докторів філософії – не менше 3 осіб  

         Вимоги до випускової кафедри:            



• Завідувач кафедри – доктор наук за 

профілем кафедри 

• Частка штатних НПП кафедри з науковими 

ступенями та/або вченими званнями не 

менше 70 %, у т.ч. наявність докторів наук за 

профілем кафедри  не менше 2 осіб на одну 

спеціалізацію (освітню програму) 

• Наукова і професійна активність НПП за 5 

років  - виконання не менше ніж п’яти умов з 

12-ти, визначених Ліцензійними умовами 

2015 р. та пов’язаних з широким спектром 

завдань науково-інноваційної, науково-

методичної, організаційної спрямованості 



ВИМОГИ ДО РІВНЯ  НАУКОВОЇ  

ТА  ПРОФЕСІЙНОЇ  АКТИВНОСТІ  НПП (за п'ять років)  
(при обранні та переобранні НПП на підставі ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187 ) 

1. публікації у виданні, яке включено до баз Scopus або 

Web of Science Core Collection; 

2. публікації у виданнях, включених до фахових видань, 

авторські свідоцтва, патенти (сумою п’ять досягнень); 

3. підручники чи навчальні посібники та монографії, що 

рекомендовані вченою радою; 

4. керівництво (консультування) здобувачем, який 

захистився;   

5. участь у міжнародному науково-інноваційному 

проекті, залучення до міжнародної експертизи; 

6. проведення навчальних занять іноземною мовою не 

менше 50 годин на навчальний рік; 



(продовження) 

7) робота у складі експертних рад з проведення 

експертизи дисертацій або галузевих експертних рад 

НАЗЯВО, або АК, або міжгалузевої експертної ради АК, 

або  НМР/НМК МОН, або робочих груп з розроблення 

стандартів ВО; 

8) виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця науково-інноваційної  теми; 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або 

робота у складі організаційного комітету/журі/ 

апеляційної комісії Міжнародної студентської олімпіади; 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/факультету/ інституту/ філії/ кафедри; 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного 

опонента або члена спеціалізованої вченої ради;  

12) присудження наукового ступеня доктора наук або 

присвоєння вченого звання професора 



- Проведення лекцій з навчальних 

дисциплін НПП відповідної 

спеціальності за основним місцем 

роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості 

годин):   

1) які мають науковий ступінь та/або вчене 

звання -  м-50% та д-80% 

2) які мають науковий ступінь доктора наук 

або вчене звання професора – м-25% 

3) які мають науковий ступінь доктора наук 

та вчене звання - д-50% 
 



- Проведення на кафедрі науково-

інноваційних досліджень за затвердженою 

тематикою у відповідності до вимог 

підготовки магістрантів та PhD, 

представлення магістерських дисертацій до 

участі у SCh 

Захисти:  

  - докторських дисертацій не менше 1 за 

попередні 7 років; 

- кандидатських (PhD) дисертацій не менше 

5 за попередні 5 років 



- Наявність лекційних курсів та освітніх 

програми підготовки здобувачів англійською 

мовою (включаючи методичне забезпечення 

англійською мовою, відповідне кадрове 

забезпечення та ін.) 

- Проведення кафедрою активної 

міжнародної діяльності, зокрема, участь 

НПП кафедри у виконанні міжнародних 

проектів, отримані міжнародних грантів, 

організації міжнародних конференцій  та ін. 



Проект рішення: 

 

1. Схвалити концепцію утворення 

переліку вимог до кафедр університету. 

2. Департаменту навчальної роботи 

доопрацювати остаточний перелік вимог.    


