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Ліцензійні умови провадження освітньої 
діяльності  (зміни Постановою КМ № 347 від 
10.05.2018)

- кадрові вимоги з 1.09.2018 р.;
- вимоги до керівника проектної групи (через 3 
роки) і складу проектної групи (1.09.2019 р)
- вимоги до підготовки іноземих громадян;
- вимоги до ОКР МС= ОР молодший бакалавр 
(за програмами вищої освіти)

http://n13
http://n13


Склад проектної групи
за програмами вищої освіти / ВО

Молодший спеціаліст
•Стаж  ≥ 2 роки 
•НП актив ≥ 4 умови
•Склад групи – 1ос. 
наук ступінь та /або 
вчен звання 

 20% НС та /або ВЗ 
(1.09.2019)

•Бакалавр
•Стаж  ≥ 2 роки 
•НП актив ≥ 4 умови
•Склад групи 3ос. наук. 
Ступінь та/ або вчен 
звання 

50 % НС та /або ВЗ
10% - доктор наук та / 
або професор



Фахова передвища освіта / ФПО
ОКР молодший спеціаліст 

- Відповідність спеціальності та кваліфікації;
- Стаж ≥ 5 років (50%)

- Лекції – 25% педагогічних працівників вища 
педагогічна категорія;

- Кількість здобувачів ≥ 50% від ЛО



Вища освіта     VS    фахова 
передвища освіта   

Кількість здобувачів вищої освіти на певній 
спеціальності та рівні вищої освіти повинна становити 
не менше 50 % відповідного ліцензованого обсягу. 



Вимоги до кадрового складу
 за ОКР молодший спеціаліст

ФПО
•Інформація про 
наукову діяльність 
(основні публікації за 
напрямом, науково-
дослідної роботи, 
участь у 
конференціях і 
семінарах)

ВО
•Інформація про наукову 
діяльність (основні 
публікації за напрямом, 
науково-дослідній 
роботі, 
участь у конференціях і 
семінарах, робота з 
аспірантами та 
докторантами, 
керівництво науковою 
роботою студентів)



Відповідність  кадровим вимогам ВО

Інженерія 
програмного 
забезпечення
•Кадровий склад  “–” ?

•Склад проектної групи  
“–” ?

•Керівник проектної 
групи “-” 

Комп’ютерна 
інженерія
•Кадровий склад  “–”?

•Склад проектної 
групи  “+”

•Керівник проектної 
групи “+”



Відповідність  кадровим вимогам ВО

Дизайн
•Кадровий склад  “–” ?

•Склад проектної групи  “–” 

•Керівник проектної групи “-” 



Відповідність  кадровим вимогам ВО
Облік і 
оподаткування
•Кадровий склад  “–” ?

•Склад проектної 
групи  “+” / “-”

•Керівник проектної 
групи “+”

Фінанси, банківська 
справа та 
страхування 

•Кадровий склад  “–”?

•Склад проектної групи 

 “-”

•Керівник проектної
 групи  “-”



Відповідність  кадровим вимогам ВО

Економіка
•Кадровий склад  “+” 

•Склад проектної групи  “+” 

•Керівник проектної групи “+” 



Відповідність  кадровим вимогам ВО

Маркетинг
•Кадровий склад  “-” ?

•Склад проектної 
групи  “-”

•Керівник проектної 
групи “-”

Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність
•Кадровий склад  “+”?

•Склад проектної 
групи  “+”

•Керівник проектної 
групи  “+”



Рекомендації
головам ЦК та завідувачам  кафедр:

•1. Провести моніторинг на відповідність  
кадрового складу вимогам
•2. Сформувати проектні групи з спеціальностей 
з урахуванням можливості виконання вимог
•3. Провести розподіл навантаження з 
урахуванням ліцензійних вимог
Викладачам
•1. Врахувати ліцензійні вимоги при складанні 
індивідуального плану на 2018-2019 н.р.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!!


