
САМОАНАЛІЗ 

відповідності науково-педагогічного працівника  

Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

кадровим вимогам  

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених постановою КМУ від 30 грудня 2015 року № 1187 

(зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24 березня 2021 р. № 365) 
 

 

Інформація для визначення відповідності освітньої та/або професійної 

кваліфікації освітньому компоненту та досягнень у професійній діяльності 
(Відповідно до пунктів 37, 38 Ліцензійних умов) 

 

 

37. Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-педагогічного 

працівника освітньому компоненту 

№ 

з/п 

Найменування 

освітнього компонента, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Найменування критерію відповідності Значення критерію відповідності 

1.  

1. Наявність документів встановленого 

зразка про: 
 

вищу освіту  

присудження наукового ступеня (однакова 

за змістом спеціальність (предметна 

спеціальність, спеціалізація) 

 

наявність досвіду професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 

керівництво (консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за спеціаль-

ністю, що була захищена в Україні або за 

кордоном 

 

2. Наявність щонайменше п’яти 

публікацій у наукових виданнях, які 

включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection, 

протягом останніх п’яти років 

 

2...  

1. Наявність документів встановленого 

зразка про: 
 

вищу освіту  

присудження наукового ступеня (однакова 

за змістом спеціальність (предметна 

спеціальність, спеціалізація) 

 

наявність досвіду професійної діяльності 

(заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) не менше 

п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

 

керівництво (консультування) дисертації на 

здобуття наукового ступеня за спеціаль-

ністю, що була захищена в Україні або за 

кордоном 

 

2. Наявність щонайменше п’яти 

публікацій у наукових виданнях, які 
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включені до переліку фахових видань 

України, до 2ауко метричних баз, зокрема 

Scopus, Web of Science Core Collection, 

протягом останніх п’яти років 

38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років: 
 

№ 

з/п 
Найменування показника Значення показника 

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 (Зазначити з дотриманням 

бібліографічних вимог, у разі 

відсутності зазначити – немає) 

 

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 
(Зазначити реквізити. У разі 

відсутності зазначити – немає) 

 

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)(Зазначити з дотриманням 

бібліографічних вимог усі підручники, 

посібники, монографії, їх обсяг в авт. 

арк., незалежно від їх кількості. У разі 

відсутності зазначити – немає) 

 

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 
(Зазначити найновіші розробки з 

дотриманням бібліографічних вимог, 

дати, номеру протоколу органу, який 

затвердив (рекомендував до друку) 

 

5. Захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня 

(Зазначити тему дисертації, 

спеціальність, дату захисту, 

спеціалізовану вчену раду, в якій 

захищено дисертацію, реквізити 

диплома доктора наук чи доктора 

філософії (кандидата наук). У разі 

відсутності зазначити – немає) 

 

6. Наукове керівництво (консультування)  
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здобувача, який одержав документ про 

присудження наукового ступеня 

(Зазначити прізвище, ім’я, по батькові 

кожного такого здобувача, шифр і 

найменування наукової спеціальності, 

тему дисертації, рік захисту, шифр і 

найменування спеціалізованої вченої 

ради, назву, дату видачі, серію і номер 

документа про науковий ступінь. У разі 

відсутності зазначити – немає) 

7. Участь в атестації наукових кадрів як 

офіційного опонента або члена 

постійної спеціалізованої вченої ради 

або члена не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад 
(Зазначити шифри і назви 

спеціалізованих вчених рад, свій статус 

в їх роботі, період такої роботи, 

прізвища опонованих здобувачів, час 

опонування, теми дисертацій, 

реквізити підтверджуючих документів 

(за даними автореферату дисертації). 

У разі відсутності зазначити – немає) 

 

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 

(Зазначити свій статус в 

проекті/редколегії, тривалість участі, 

реквізити підтверджуючих документів. 

У разі відсутності зазначити – немає) 

 

9. Робота у складі експертних рад з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН 

або галузевих експертних рад у якості 

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 місцевого 

самоврядування 

(Зазначити свій статус в 

раді/комісії,час участі, реквізити 

підтверджуючих документів. У разі 

відсутності зазначити – немає) 

 

10. Участь у міжнародних наукових та/або 

освітніх проектах, залучення до 

міжнародної експертизи, наявність 

звання «суддя міжнародної категорії» 
(Зазначити назву проекту, експертизи, 

 



4 

звання, час участі/присудження, 

реквізити підтверджувальних 

документів. У разі відсутності 

зазначити – немає) 
11. наукове консультування підприємств, 

установ, організацій не менше трьох 

років, що здійснювалося на підставі 

договору із закладом вищої освіти 

(науковою установою) 

(Зазначити назву установи, 

підприємства, організації, форму 

консультування, тривалість 

консультування, реквізити 

підтверджуючих документів) 

 

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 
(Зазначити з дотриманням 

бібліографічних вимог усі публікації не 

залежно від їх кількості,  у разі 

відсутності зазначити – немає) 

 

13. Проведення навчальних занять із 

спеціальних дисциплін іноземною 

мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 

аудиторних годин на навчальний рік 
(Зазначити навчальний рік, факультет, 

спеціальність, курс, навчальну 

дисципліну, види занять, обсяг годин, 

іноземну мову. У разі відсутності 

зазначити – немає) 

 

14. Керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I або II етапі Всеук-

раїнської студентської олімпіади (Все-

українського 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 
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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 

(Зазначити конкретні дані про 

студента, вид та рік досягнення, назву 

виду змагань, виконання суддівських 

обов’язків, члена журі, оргкомітету 

тощо, реквізити підтверджуючих 

документів. У разі відсутності 

зазначити – немає) 

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) 
(Зазначити конкретні дані про школяра, 

вид та рік досягнення, назву виду 

змагань, виконання суддівських 

обов’язків, члена журі, оргкомітету 

тощо, реквізити підтверджуючих 

документів. У разі відсутності 

зазначити – немає) 

 

16. Наявність статусу учасника бойових дій 

(для вищих військових навчальних 

закладів, закладів вищої освіти зі 

специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти) 

 

17. Участь у міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для 

вищих військових навчальних закладів, 

закладів вищої освіти з специфічними 

умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти) 
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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) 

 

19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або 

громадських об’єднаннях 

(Зазначити свій статус у 

професійному/ громадському 

об’єднанні, спеціальність, тривалість 

участі, реквізити підтверджувальних 

документів. У разі відсутності 

зазначити – немає) 

 

20. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти років 

(крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності) 

(Зазначити місце роботи, посаду(и), 

дати прийняття, звільнення) 

 

 

 

Відповідаю _____  підпунктам (__________________) пункту 38 Ліцензійних умов. 

 

 

Підпис претендента   ____________________ 

 

 

Розглянуто на зборах науково-педагогічних працівників кафедри ________________________________________- 

____________________ (протокол № ______від «_____» ___________ 20_ р.). 

 

Підпис голови зборів науково-педагогічних працівників кафедри ______________________________ 

 


