ВИТЯГ
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів
України
від 30 грудня 2015 р. № 1187
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 10 травня 2018 р. № 347)
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження освітньої діяльності
Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
28. Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, повинні мати стаж
науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних
умов.
Для другого (магістерського) рівня вищої освіти кадровий склад закладу освіти повинен включати з
розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього ступеня магістра одного викладача, який має кваліфікацію
відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання.
Для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня (доктор філософії/доктор мистецтва) кадровий
склад закладу освіти повинен включати з розрахунку на кожних два здобувачі освітнього ступеня доктора
філософії/ доктора мистецтва одного викладача, який має науковий ступінь та/або вчене звання, а також
кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи
іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами,
переліченими у пункті 30 цих Ліцензійних умов.
29. Група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі закладу освіти, де здійснюється підготовка за
спеціальністю, повинна складатися з науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі
освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять (входили)
до жодної групи забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.
При цьому склад групи забезпечення повинен відповідати таким вимогам:
частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, встановлюється для найвищого рівня, за яким
фактично провадиться освітня діяльність, і становить не менше 20 відсотків загальної кількості членів групи
забезпечення для рівня молодшого бакалавра (до 1 вересня 2019 р. з урахуванням педагогічних працівників, які
мають вищу категорію), 50 відсотків - бакалавра, 60 відсотків - магістра, доктора філософії;
частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, встановлюється для
найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність і становить не менше 10 відсотків загальної
кількості членів групи забезпечення для рівня бакалавра, 20 відсотків - магістра, 30 відсотків - доктора
філософії/доктора мистецтва.
Під час розрахунку показників для спеціальностей галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка”, 02
“Культура і мистецтво”, спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”, звання “народний артист”,
“народний художник”, “народний архітектор”, “народний вчитель”, “заслужений діяч мистецтв”, “заслужений
тренер України” прирівнюються до вченого звання професора, звання “заслужений артист”, “заслужений
художник”, “заслужений архітектор”, “заслужений вчитель”, “заслужений працівник культури”, “заслужений
майстер спорту України”, “заслужений працівник освіти”, “заслужений майстер народної творчості України” вченого звання доцента.
Кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30
здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності (для дистанційної
форми навчання не більше 60 здобувачів).
30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання
кваліфікації, відповідної спеціальності:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового
ступеня;
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання
“суддя міжнародної категорії”;
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50
аудиторних годин на навчальний рік;

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих
експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх
експертних рад, 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 освіти МОН;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або
головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
9) 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 олімпіад чи конкурсів “Мала
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої
вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких
проектів; 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;
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового)
працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може
продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, призов/мобілізація на
військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації
науково-педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за
мистецькими спеціальностями галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, замість наукових публікацій
можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису,
декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори
дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні
постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів,
рекламні твори.
31. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними (науковими) працівниками та
наказів про прийняття їх на роботу. Трудові договори (контракти) можуть бути відсутні лише для працівників,
які прийняті на роботу до конкурсного заміщення вакантних посад у встановленому законодавством порядку
або на умовах строкового договору без проведення конкурсу в разі заміщення посад працівників, які
підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, або перебувають у соціальній
відпустці.
32. Заклад вищої освіти, який подав заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
(розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти, зобов’язаний забезпечити кадровий склад
науково-педагогічних працівників відповідно до вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.
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провадження освітньої діяльності
Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
28. Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють освітній процес, повинні мати стаж
науково-педагогічної діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних
умов.
Для другого (магістерського) рівня вищої освіти кадровий склад закладу освіти повинен включати з
розрахунку на кожні десять здобувачів освітнього ступеня магістра одного викладача, який має кваліфікацію
відповідно до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання.
Для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня (доктор філософії/доктор мистецтва) кадровий
склад закладу освіти повинен включати з розрахунку на кожних два здобувачі освітнього ступеня доктора
філософії/ доктора мистецтва одного викладача, який має науковий ступінь та/або вчене звання, а також
кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи
іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами,
переліченими у пункті 30 цих Ліцензійних умов.
29. Група забезпечення спеціальності у кожному підрозділі закладу освіти, де здійснюється підготовка за
спеціальністю, повинна складатися з науково-педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі
освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять (входили)
до жодної групи забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.
При цьому склад групи забезпечення повинен відповідати таким вимогам:
частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, встановлюється для найвищого рівня, за яким
фактично провадиться освітня діяльність, і становить не менше 20 відсотків загальної кількості членів групи
забезпечення для рівня молодшого бакалавра (до 1 вересня 2019 р. з урахуванням педагогічних працівників, які
мають вищу категорію), 50 відсотків - бакалавра, 60 відсотків - магістра, доктора філософії;
частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора, встановлюється для
найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність і становить не менше 10 відсотків загальної
кількості членів групи забезпечення для рівня бакалавра, 20 відсотків - магістра, 30 відсотків - доктора
філософії/доктора мистецтва.
Під час розрахунку показників для спеціальностей галузей знань 01 “Освіта/Педагогіка”, 02
“Культура і мистецтво”, спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”, звання “народний артист”,
“народний художник”, “народний архітектор”, “народний вчитель”, “заслужений діяч мистецтв”, “заслужений
тренер України” прирівнюються до вченого звання професора, звання “заслужений артист”, “заслужений
художник”, “заслужений архітектор”, “заслужений вчитель”, “заслужений працівник культури”, “заслужений
майстер спорту України”, “заслужений працівник освіти”, “заслужений майстер народної творчості України” вченого звання доцента.
Кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30
здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності (для дистанційної
форми навчання не більше 60 здобувачів).
30. Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання
кваліфікації, відповідної спеціальності:
1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;
2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових
фахових видань України;
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;
4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового
ступеня;
5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання
“суддя міжнародної категорії”;
6) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою в обсязі не менше 50
аудиторних годин на навчальний рік;

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих
експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх
експертних рад, 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 освіти МОН;
8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або
головного редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових
видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;
9) 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 олімпіад чи конкурсів “Мала
академія наук України”;
10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу
освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за
підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління
(відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря
закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;
11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої
вченої ради (не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад);
12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;
13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та
дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною
кількістю три найменування;
14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I 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 мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі
організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких
проектів; 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;
15) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з
наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;
16) участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
17) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;
18) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.
Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового)
працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може
продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, призов/мобілізація на
військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації
науково-педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за
мистецькими спеціальностями галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, замість наукових публікацій
можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису,
декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори
дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні
постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів,
рекламні твори.
31. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-педагогічними (науковими) працівниками та
наказів про прийняття їх на роботу. Трудові договори (контракти) можуть бути відсутні лише для працівників,
які прийняті на роботу до конкурсного заміщення вакантних посад у встановленому законодавством порядку
або на умовах строкового договору без проведення конкурсу в разі заміщення посад працівників, які
підвищують кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, або перебувають у соціальній
відпустці.
32. Заклад вищої освіти, який подав заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
(розширення провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти, зобов’язаний забезпечити кадровий склад
науково-педагогічних працівників відповідно до вимог, передбачених цими Ліцензійними умовами.

