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УКРАЇНА 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ № / - .,./-/.,! 

м. Київ < <tf) ;;:-» 20 l 5 р . 

Про підготовку до внутрішнього ліцензування випусн.:ових н:афедр 

уншерситету 

З метою якісної та своєчасної підготовки до 2016/2017 навчального року 

та на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.20 15 р. 

№ 266 «Про затвердження перел іку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 

НАКАЗУЮ: 

І. Директорам інститутів, деканам факультеті в до 1 О вересня 20 l 5 р. 

організувати роботу щодо проведення ви пусковими кафедрами самоаналізу 

за відповідними критеріями , що наведен і у Додатку. 

2. Завідувачам випускових кафедр провести самоаналіз та до 15 жовтня 

20 15 р. звітувати щодо відпов ідності показників кафедри критеріям 

самоанал ізу до відділу акредитації уні верситету (корп . 1, ауд . 303, 304, тел. 

406-81-51, lf54-99-23). 
3 . Відділу акредитації університету (начальник Угольніков В .І-О.) 

забезпечити методичне супроводження підготовки матер іал ів самоаналізу та 

17 жовтня 20 15 року оприлюднити узагальнений зв іт на плановому засіданні 

методичної ради ун іверситету. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 

першого проректора Гожія С .П. 

Ректор 
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Додаток 

до наказу № ! -.111 в ід t? J:'- .09.2015 р. 

А) Критерії і показники «внутрішнього ліцензування» спеціалізацій та спеціальностей Переліку - 2015 

№ 
Назва критеріїв 

Нормативне з11ач е11 11я Виконання н.:ритеріїв 

з/п 1сритеріїв ВИПVС ІСОВОІО 1сафедрою 

1 2 3 4 

І. Вимоги до спеціалізації та спеціальності 

І 
Забезпечен н я 11ідготов1<11 за схемою «бакалавр - магі стр - доктор 

+ філософії» 

2 
Взаємозв ·язок з 11ауковою Н І КОЛОЮ кафедр (11ауковою + спеціаль ~ 1 і стю) 

.., Сд1111 а 11 азва спеці ал ізації для ВС І Х р і внів в111цої осв іт11 (для + .) 

бакалаврі в, f\tаг істрі в, докторі в філософїt) 

Мінімальн11іІ обся г КрСДІПІІЗ ю 1 сципл і11 спец і а1 1 і зації 
4 (профес і йни х) для бакалавр і в та маг істрів (в іл обсягу освітн ьої (45±5) 0/о 

програм 11 п ілготовки) 

5 Рі з111щя профес і й них част 1 111 п ідготов 1< 1 1 (д~1сщ 111л і11 спеціал іза ції) 
70°/о 

для рі зн11 х с11 с 1tіалізаці й т і сї самої с п еціальності 

Відсоток ІЗИКО ІІаІІІІЯ Jtержавно го за!\ЮВЛСІІ ІІ Я 201 5 року 

6 (планово го з начен ня 11а І 0.07.2015 р.) при 11 р11йом і на І курс 100°/о 
11 авча11ня 

В іжоток 11 рацсвлашто 11а~ 111 х в11 11 уск 11 и к1 в ( спсціал іст і в та 

7 ма гі стрі в) , я к і 11ав чал 11ся за бюджетною фор!\tОІО ф і11а 11 сува 11 ня І 00°/о 
(ю ос111а1111і 5 років) 



1 2 3 4 

11. Кадрове забезпечення підготовки фахівців 

8 Завідувач кафедри 
Доктор наук 

та/або професор 

Чисельність науково-псдагопчних праЦlВІІИКІВ кафедри, що 

працюють за основним місцс!".-t роботи в НТУУ «КПІ» (штатні) 11е менше 5 осіб 
(осіб), з них: 

9 - з науковими ступенями та/або вченими званнями (осіб) не менше З осіб 

- частка нпп з науковими ступенями та/або вченими 
не менше 70 °/о 

званнями (відсоток) 

- докторів наук та/або 11рофесорів (осіб) 11е менше 2 осіб 

10 
Кількість кандидатів наук. підготовлених за останні 5 років, на 

0,5 
одного НПП з науковим ступенем та/або вченим званням 

11 
Кількість докторів наук. 11ідготовлених за останні 5 років, на 

0,3 
одного НПП - доктора наук та/або професора 

ІІІ. Ресурсне забезпечення освітньої діяльності 

12 Матеріально-технічне забезпечення 
100 °/о 

13 Навчаль1ю-методич11е забезпечення (відповідно до 

14 Інформаційне забезнечення 
Ліцензійних умов - 2015) 

IV. Науково-дослідна, інноваційна та науково-методична діяльність 

15 Наявність та назви наукових шкіл + 
16 Наявність аспірантури + 
17 Наявність господарських тuІабо бюджетних наукових договорів + 



1 2 3 4 

18 Частка штатних НПП. я1<і проводять наукові дослідження за 
JOO 0/о тематикою кафедри (факультету. інституту) 

Штатними НПП кафедри видано: не менше 
Не менше а) підручників 

одного 
5 °/о від 

б) навчальних посібників 
не менше 

кількості 
19 одного 

нпп 

в) монографій 
не менше 

кафедри 
однієї 

r) статей у фахових виданнях І Не менше двох статей на 
в т.ч. зі сту;tентами одну особу (на рік) 

Завідувач кафедри __________ _ 
(nід1111с) (ініні:tл1t та r1різвшuе) 



Б) Додат1~ові інформаційні по1~азники діяльності кафедри 

№ 
Назва показників Значення показників Примітка 

з/п 

1 2 3 4 

Кадрове забезпечення підготовки фахівців 
ІІадат11 відомості npo 1авідува•1а кафедр11 

1 Завідувач кафедри (nрізвшне. ім'я та по батькові. науков1tй 

стv11іш •• вчене звання. вік) 

2 Чисельність науково-педагогічних працівників (НПП) кафедри 
Штапшіі розпис кафедри 

(всьо€..,о осіб). в тому числі: 

а) НПП. що працюють за основним місцем роботи в НТУУ Зазначити кількість НПП кафедри 

«КПІ» (штатні) (осіб), з них: (за ос1юв1111м місцем роботи) 
.., 

докторів наук та/або професорів (осіб) 
Зазна 1111п1 кількість НПП кафедри 

.) -
докторів наук та/або професорів 

- кандидатів наук та/або доцентів (осіб) 
Зазначити кількість НПП кафедри 

кандидатів наук та/або доцентів 

б) НПГІ. що 11рацюють ·за сумісництвом ('ювнішні сумісники) Заз11ач1пи кількість НПП кафедри 

(осіб). з них: (·.ювнішніх сумісників) 

4 - докторів наук та/або 11рофссорів (осіб) 
Зазначити кількість НПП кафедри 

докторів наук та/або професорів 

- кандидатів наук та/або доцентів (осіб) 
За·.ша•шти кількість НПП кафедри 

кандидатів наук та/або доцентів 

5 в) середній вік І ІПГІ кафедри (ро1'ів) 
Зазначити середній вік НПП 

кафедри 

Рейтингові показники кафедри (раиг або .міс~(е кафедри за підсулtка.ми 2014 року) 
6 Підготовка фахівців (А 1) 

Рейтинг підрозділів університету -
7 Науково-11с;щгогі 1ший потенціал (А2) 2014 (результати розглянуті на 

8 І Іауково-ішюваційна діяш,ність (АЗ) 
'Jасіданні Метощ11111ої ради 

універс1пе11· та опубліковані 
9 Між11арод11а діяльність (Л4) 28.05.2015 (ЮК)' в га'Jеті «Київськиіі 

10 Загаль11ий рейтинг (ранг кафедри) 3а пі;tсумками 2014 року (f{) Політехнік») 



1 2 3 4 

Результативність науково-дослідної та науково-методичної діяльності (за ос1паииі 5 років) 
Отримано охоронних документів на (обов 'яз1.:ово для і11:ж·еиер11их 
спеціш1ьностей): а) винаходи І 11формаціs1 надасrься 

11 б) корисні моделі відповідно до звітів НДЧ 

в) промислові зразки 
університету 

г) авторс1,кі свідоцтва 
за останні 5 років 

Наявність в університеті спеціалізованої Вченої ради по захисту 

12 
дисертацій: 

а) кандидатських 

б) докторських Відrювід1ю до звітів НДЧ 

Кількість ·шхищених дисертацій за останні 5 років І в тому числі університету 

13 
через асп~рантуру та докторантуру: 

а) кандидатс1>ких 

б) докторських 

14 Кіш>кість аспірантів (станом на 01.01.2015 р.) Заз11ач11т11 1,ількість аспірантів 

(на 01.01.2015 р.) 

15 Кількість .поктора1пів (станом на 01.01.2015 р.) Зю11ач11п1 кількість 

дою,орантів (на 01.01.2015 р.) 

16 
Кількість міжнародних грантів, наукових та освітніх проектів і 

Інформація надасп.ся 
програм, співвиконавцем яких є кафедра 

Чисельність студентів учасників міжнародних/ всеукраїнських 
відповідно до звітів НДЧ 

університету 17 науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і 
за останні 5 років 

студентш 

Обсяг фінансування наукових досліджень на рік (станом на 
За·3на 1шп1 обсяг фінансування 

18 
01.01.2015 р.) наукових досліджень 11а рік 

(на 01.01.2015 р.) 

19 Обсяг фінансування наукових досліджень на рік (станом на 

О 1.О1.2015 р.) 1ш одного штатного НПП кафедри 

Завідувач кафедри ___________ _ 
(r1ідш1с) (і1tі11іал11 та 11різв11щс) 


