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На виконання п. 30 Лiцензiйних умов провадження освiтньо1 дiяльностi, затверджених 
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакцii' постанови 
Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни вiд 24 березня 2021 р. № 365) (далi - Лiцензiйнi умови) з метою 
актуалiзацi1 в €ДЕБО вiдомостей про кадрове забезпечення академii' 

ЗОБ О В'Я ЗУ Ю: 

1. Гарантiв освiтнi:Х: програм пiдrотовки фахiвцiв на першему (бакалаврському),
другому (магiстерському) та третьему ( освiтньо-науковому) ршнях вищоi' освпи 
до 07 листопада 2022 р.: 

1.1. Перевiрити актуальнiсть даних в модулi €ДБО «Кадрове забезпечення освiтнiх 
проrрам» з метою дотримання вимоги п. 3 5 Лiцензiйних умов, а саме: 

- кадрове забезпечення освiтньоi' програми повинне включати не менше 3-х осiб, якi
мають освiтню та/або професiйну квалiфiкацiю, вiдповiдну освiтнiй програмi, науковий 
ступiнь та/або вчене звания i працюють в академii' за основним мiсцем роботи або за 
сумiщенням. 

1.2. Про результати перевiрки повiдомити вiддiл акредитацii' та лiцензування 
(ауд. 222а), а у разi необхiдностi внесения змiн в модулi €ДБО «Кадрове забезпечення 
освiтнiх програм» - надати в riаперовому виглядi оновлену таблицю Додатку 16 Лiцензiйних 
умов. 

2. Завiдувачiв кафедрами:
2.1 Провести внутрiшнiй аудит розподiлу педагогiчного навантаження з метою

перевiрки дотримання вимоги п. 3 7 Лiцензiйних умов щодо вiдповiдностi освiтньоi' та/ або 
професiйно1 квалiфiкацi1 науково-педаrогiчних працiвникiв (НПП) освiтньому компоненту, 
яка визначаеться на пiдставi: 

а) принаймнi одного з документiв про: вищу освiту; присудження наукового ступеня 
( однакова за змiстом спецiальнiсть (предметна спецiальнiсть, спецiалiзацiя); наявнiсть 
досвiду професiйно1 дiяльностi (заняття) за вiдповiдним фахом ( спецiальнiстю, 
спецiалiзацiею) не менше п'яти рокiв (крiм педагогiчноi', науково-педагоriчноi', науковоi' 
дiяльностi); керiвництво (консультування) дисертацii' на здобуття наукового ступеня за 
спецiальнiстю, що була захищена в У кра1нi або за кордоном; 

б) щонайменше п 'ятьма публiкацiями у наукових виданнях, якi включенi до перелiку 
фахових видань У кра1ни, до наукометричних баз, зокрема Scopus, w_ еЬ of Science Core 

Collection·, протягом останніх п'�ти ро�iв. 



Результати такого аудиту обговорити на засіданні кафедри, протокол якого надати в 
паперовому вигляді до відділу акредитації та ліцензування (ауд. 222а) до 07 листопада               
2022 р. 

2.2. Перевірити актуальність та оновити комплекти документів, що підтверджують 
достовірність інформації щодо досягнень НПП у професійній діяльності, визначених у 
п. 38 Ліцензійних умов, за останні п’ять років (2018-2022 рр.). При перевірці актуальності 
інформації звернути увагу на обов’язкове виключення досягнень за 2017 рік та 
використовувати «Методичні рекомендації щодо внесення до ЄДЕБО відомостей про 
досягнення у професійній діяльності працівників академії» (http://surl.li/djjgk).  

Після проведення перевірки та оновлення комплектів документів до 20 листопада 
2022 р. надати інформацію про зміни в досягненнях НПП (Додаток 1 в електронному 
вигляді) до відділу акредитації та ліцензування за електронною адресою 
lysenko.halyna@pdaba.edu.ua.  

2.3. До 01 грудня 2022 р. сформувати у паперовому вигляді та підготувати для 
перевірки комплекти документів, що підтверджують актуальність та достовірність 
інформації щодо досягнень у професійний діяльності НПП за останні п’ять років (2018-
2022 рр.). 

 
3. Заступницю начальника навчального відділу Лисенко Г.І. перевірити достовірність 

наданої інформації щодо кадрового забезпечення підготовки фахівців на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти, внести зміни у відповідні 
модулі ЄДБО до 01 грудня 2022 р. 

 
4. Завідувача відділом аспірантури та докторантури Соколова І.А. перевірити 

достовірність наданої інформації щодо кадрового забезпечення підготовки фахівців на 
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та внести зміни у відповідні модулі ЄДБО 
до 01 грудня 2022 р.. 

 
5. Завідувача Навчально-наукового центру освітньої діяльності Нажу П. М. 

забезпечити методичний та організаційний супровід виконання цього розпорядження та 
розміщення його на вебсайті академії. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 

 

http://surl.li/djjgk
mailto:lysenko.halyna@pdaba.edu.ua


Додаток 1  
до Розпорядження  
від 20.10.2022 р. №45 

 

Відомості про досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років (2018-2022 рр.) 
Науково-педагогічний працівник ______________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________________________ 

1. В примітках позначити: залишити незмінним /видалити /додати/ замінити 
2. Якщо у працівника всі пункти залишаються не змінними (в порівнянні з минулим роком) - додаток надсилати не треба. 

 
    Примітки 
1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що 
включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема 
Scopus, Web of Science Core Collection; 

1)   

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід 
чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про 
реєстрацію авторського права на твір 

2)   

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) 
або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі 
видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного 
співавтора) 

3)   

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної 
роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на 
освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних 
вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних 
праць загальною кількістю три найменування 

4)   

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня 5)   
6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про 
присудження наукового ступеня 

6)   

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної 
спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих 
вчених рад 

7)   



8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або 
відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку 
фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в 
бібліографічних базах 

8)   

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН 
або у складі галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти, або у складі Акредитаційної комісії, або 
міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 
експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 
ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти 
МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості 
освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) 

9)   

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до 
міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії” 

10)   

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, 
що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою 
установою) 

11)   

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних 
(дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної 
тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій 

12)   

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім 
дисциплін мовної підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний 
рік 

13)   

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або 
робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво 
постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво 
студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 
мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного 
комітету або у складі журі міжнародних, всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших 
культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої діяльності 
на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером 
або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до 
Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, 
робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких 
конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 
Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; 
виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди 
України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, 
судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; 
робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 

14)   



15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру 
“Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-
захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала 
академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня) 

15)   

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних 
закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

16)   

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою 
Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів 
вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти) 

17)   

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних 
сил країн - членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

18)   

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських 
об’єднаннях 

19)   

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім 
педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності) 

20)   

 
Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми місцями 

роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, призов/мобілізація на 
військову службу чи військова служба за контрактом, тривала непрацездатність тощо). 

Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної роботи 
менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних (наукових) 
працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 годин навчального навантаження на навчальний рік. 

 
 
 
Завідувач кафедри             _______________________________ 
Дата 


