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Вступ  

Освітня діяльність в університеті здійснюється на засадах Законів України «Про 

освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, 

Статуту університету, Стратегії та програми розвитку (Стратегічного плану розвитку 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» до 2026 року) 

університету на період до 2025 року, «Політики забезпечення якості освіти», «Стандартів і 

рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» і 

ДСТУ ISO 9001:2009 «Система управління якістю. Вимоги. Національний стандарт 

України», рішень вченої ради та рішень ректорату. 

Представники університету беруть активну участь у робочих групах щодо формування, 

розвитку та удосконалення нормативно-правової бази системи вищої освіти України, 

зокрема в підготовці Закону «Про вищу освіту» та внесенні змін до нього, в розробці освітніх 

стандартів підготовки, змін до форм документів з підготовки кадрів, впровадженні 

Національної рамки кваліфікацій тощо. Семеро викладачів університету є членами науково-

методичних комісій зі спеціальностей МОН України, завідувач кафедри Екології та 

технологій захисту навколишнього середовища входить до складу наукової ради 

Національного фонду досліджень України (постанова Кабінету Міністрів України від 27 

грудня 2018 р.). 

Здійснюється імплементація Закону України «Про вищу освіту», умов забезпечення 

якості вищої освіти університету, що підпорядковані досягненню рівня показників діяльності 

університету рівню досягнень розвинутих країн світу та інтеграції в міжнародне науково-

освітнє товариство. 

Здійснюється практичне застосування Закону України «Про освіту» відповідно до 

роз’яснень і рекомендацій Міністерства освіти і науки України стосовно механізму реалізації 

його окремих положень.  

Діяльність університету підпорядкована системі внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. Виконується затверджена «Політика якості вищої освіти» та Заходи щодо 

модернізації системи внутрішнього забезпечення якості університету. Удосконалено 

«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти». 

Університет бере активну участь у міжнародному проекті QUAERE «Система 

забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та 

рекомендацій» (науковий керівник – проф. М.О. Алексєєв) за програмою Erasmus+ 

«Розвиток потенціалу вищої освіти». 

Перелік спеціальностей та їх розподіл за рівнями вищої освіти в НТУ «ДП» наведено в 

табл. 1 та 2. 

 

Таблиця 1 – Перелік спеціальностей за рівнями вищої освіти НТУ «ДП» 

№ Спеціальність Випускові кафедри 

Рівень 

вищої 

освіти 

1  011 Освітні педагогічні науки Кафедра філософії та педагогіки 2 

2  032 Історія та археологія Кафедра історії та політичної теорії   1, 2 

3  033 Філософія Кафедра філософії та педагогіки 1 

4  035.01 Українська мова і література Кафедра філології та мовної комунікації 1 

5  035.041 Германські мови та 

літератури (переклад включно), 

перша - англійська 

Кафедра перекладу 1, 2 

6  051 Економіка Кафедра електронної економіки та 

економічної кібернетики 

Кафедра економіки підприємства 

Кафедра прикладної економіки, 

1, 2, 3 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/57658/
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№ Спеціальність Випускові кафедри 

Рівень 

вищої 

освіти 

підприємництва та публічного 

управління 

7  071 Облік і оподаткування Кафедра обліку і аудиту 1, 2 

8  072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

Кафедра економічного аналізу та 

фінансів 

1, 2 

9  073 Менеджмент Кафедра менеджменту 1, 2, 3 

10  075 Маркетинг Кафедра маркетингу 1, 2 

11  076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Кафедра прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

1, 2 

12  081 Право Кафедра цивільного, господарського та 

екологічного права 

Кафедра публічного права 

1, 2, 3 

13  091 Біологія Кафедра екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

1 

14  101 Екологія Кафедра екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

1, 2 

15  103 Науки про Землю Кафедра геології та розвідки родовищ 

корисних копалин 

Кафедра гідрогеології та інженерної 

геології  

Кафедра геофізичних методів розвідки 

1, 2, 3 

16  121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Кафедра програмного забезпечення 

комп′ютерних систем 

1, 2 

17  122 Комп’ютерні науки Кафедра програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

1, 2 

18  123 Комп’ютерна інженерія Кафедра автоматизації та комп’ютерних 

систем 

1, 2 

19  124 Системний аналіз Кафедра системного аналізу і 

управління 

1, 2 

20  125 Кібербезпека Кафедра безпеки інформації та 

телекомунікацій 

1, 2 

21  126 Інформаційні технології Кафедра геоінформаційних систем 1, 2, 3 

22  131 Прикладна механіка Кафедра технологій машинобудування 

та матеріалознавства 

1, 2, 3 

23  132 Матеріалознавство Кафедра технологій машинобудування 

та матеріалознавства  

Кафедра основ конструювання 

механізмів і машин 

Кафедра будівельної, теоретичної та 

прикладної механіки 

1, 2, 3 

24  133 Галузеве машинобудування Кафедра гірничих машин та 

інжинірингу 

1, 2, 3 

25  141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Випускові кафедри: 

Кафедра систем електропостачання 

Кафедра електропривода 

Кафедра відновлюваних джерел енергії 

1, 2, 3 

26  151 Автоматизація та комп’ютерно- Кафедра автоматизації та комп’ютерних 1, 2, 3 

http://eaf.nmu.org.ua/ua/
http://eaf.nmu.org.ua/ua/
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№ Спеціальність Випускові кафедри 

Рівень 

вищої 

освіти 

інтегровані технології систем 

27  152 Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Кафедра метрології та інформаційно-

вимірювальних технологій 

1, 2 

28  172 Телекомунікації та радіотехніка Кафедра безпеки інформації та 

телекомунікацій 

1, 2 

29  183 Технології захисту 

навколишнього середовища 

Кафедра екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

1, 2, 3 

30  184 Гірництво Кафедра підземної розробки родовищ 

Кафедра транспортних систем і 

технологій 

Кафедра відкритих гірничих робіт 

Кафедра охорони праці та цивільної 

безпеки 

Кафедра збагачення корисних копалин 

Кафедра гірничої механіки 

Кафедра будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

Кафедра техніки розвідки родовищ 

корисних копалин 

1, 2, 3 

31  185 Нафтогазова інженерія та 

технології 

Кафедра техніки розвідки родовищ 

корисних копалин 

Кафедра транспортних систем і 

технологій 

1, 2, 3 

32  192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

Кафедра будівництва, геотехніки і 

геомеханіки 

1, 2 

33  193 Геодезія та землеустрій Кафедра геодезії 1, 2 

34  242 Туризм Кафедра економіки підприємства 1 

35  263 Цивільна безпека Кафедра охорони праці та цивільної 

безпеки 

1, 2, 3 

36  274 Автомобільний транспорт Кафедра автомобілів та автомобільного 

господарства 

1 

37  275 Транспортні технології Кафедра управління на транспорті 1, 2 

38  281 Публічне управління та 

адміністрування 

Кафедра прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

1, 2 

39  291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні 

студії 

Кафедра обліку і аудиту 1 

 

Таблиця 2 – Розподіл спеціальностей за рівнями вищої освіти 

Рівень вищої 

освіти 

Кількість 

спеціальностей 

Частка, 

% 
Шифри спеціальностей 

Перший 6 15,38 033, 035.01, 091, 242, 274, 291  

Другий 1 2,56 011 

Перший та 

другий 

17 43,59 032, 035.041, 071, 072, 075, 101, 121, 122, 123, 

124, 125, 152, 172, 192, 193, 275, 281 

Перший, другий 

та третій 

15 38,46 051, 073, 076, 081, 103, 126, 131, 132, 133, 141, 

151, 183, 184, 185, 263 



 5 

Аналіз відповідності кадрового, технологічного, організаційного та 

інформаційного забезпечення якості освітньої діяльності НТУ «Дніпровська 

політехніка» 

 

Контроль виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти кафедрами університету здійснюється за «Положенням про визнання та моніторинг 

спроможності кафедр започатковувати та провадити освітню діяльність відповідно до 

ліцензійних умов», затверджене вченою радою Державного ЗВО «НГУ» від 05.04.2016, 

протокол № 4 та введене в дію  наказом ректора від 24.05.2016 №32. 

Річні звіти кафедр здійснюються в формі звіту про самоаналіз діяльності відповідно до 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.  

Моніторинг рівня наукової і професійної активності викладачів здійснюється щорічно. 

 

Таблиця 1 – Відомості про дотримання Ліцензійних умов щодо забезпечення провадження 

освітньої діяльності за спеціальностями 

Спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

 другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра філософії та педагогіки   
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

 100/50  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

 1/6  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

 +/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

 2,4/2,4  

2.2. Забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

 +/+  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

 +/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

 30/30  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

 100/100  

Інформаційне забезпечення 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF/paran12#n12
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Спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

 другий  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

 +/+  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

 +/+  

Соціально-побутова інфраструктура  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали  +/+  

Наявність медичного пункту, пунктів харчування, актової чи 

концертної зали, спортивної зали, стадіону та/або спортивних 

майданчиків 

 +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

 +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін  +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

 +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

 +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

 +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

 50/30  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

 +/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

 +/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності   +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

 +/+  

3.6. Частка викладачів з науковим ступенем та/або вченим 

званням для найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність, % 

 60/100  

3.7. Частка викладачів з науковим ступенем доктора наук 

та/або вченим званням професора для найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

 30/30  
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Спеціальність 

032 Історія та археологія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

Випускова кафедра: 

Кафедра історії та політичної теорії   
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

 1/6  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,6  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/30  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

5/3  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  
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Спеціальність 

032 Історія та археологія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/75 50/75  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/100  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/50  

 

 

Спеціальність  

035.01 Українська мова і література  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

Випускова кафедра: 

Кафедра філології та мовної комунікації 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100   

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+   
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Спеціальність  

035.01 Українська мова і література  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/10   

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+   

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/30   

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100   

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

4/4   

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+   

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+   

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+   

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+   

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+   

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+   

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+   

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/28   

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+   
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Спеціальність  

035.01 Українська мова і література  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+   

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+   

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+   

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

50/75   

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

10/12,5   

 

Спеціальність  

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра перекладу 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

 1/4  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,4  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/60  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  
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Спеціальність  

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша - англійська 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

5/12  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/54 50/88  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/56  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/17  
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Спеціальність  

051 Економіка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий Третій 

Випускова кафедра: 

Кафедра електронної економіки та економічної кібернетики 

Економіки підприємства 

Прикладної  економіки та підприємництва  

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи 

іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю 

за не менш як сімома видами чи результатами відповідно до 

Ліцензійних умов 

- - 1/1,9 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,53 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

100/100 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

6/15 
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Спеціальність  

051 Економіка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий Третій 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

+/+ 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/61 50/62 50/100 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/80 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/60 

 

Спеціальність  

071 Облік і оподаткування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

Випускова кафедра: 

Кафедра обліку і аудиту 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
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Спеціальність  

071 Облік і оподаткування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,6 2,4/2,6  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ +/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/50 30/50  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

4/11 5/11  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ +/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  



 15 

Спеціальність  

071 Облік і оподаткування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/68 50/72  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ +/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ +/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/70  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/20  

 

Спеціальність  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

Випускова кафедра: 

Кафедра економічного аналізу та фінансів 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

http://eaf.nmu.org.ua/ua/
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Спеціальність  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,48  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/60  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення 

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

5/9  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/20 50/52  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ +/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ +/+  
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Спеціальність  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/98  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/25  

 

Спеціальність  

073 Менеджмент  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій 

Випускова кафедра: 

Кафедра менеджменту 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/8 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною 

чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами 

відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/3 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,4 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 
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Спеціальність  

073 Менеджмент  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/75 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

6/6 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

Соціально-побутова інфраструктура  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ +/+ +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/78,5 50/52,5 50/50 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів з науковим ступенем та/або вченим 

званням для найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність, % 

60/100 
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Спеціальність  

073 Менеджмент  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій 

3.7. Частка викладачів з науковим ступенем доктора наук 

та/або вченим званням професора для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/50 

 

Спеціальність  

075 Маркетинг 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра маркетингу   
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/2  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,4  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

100/100  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

5/4  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ +/+  
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Спеціальність  

075 Маркетинг 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший другий  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/26,4 50/17  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів з науковим ступенем та/або вченим 

званням для найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність, % 

60/100  

3.7. Частка викладачів з науковим ступенем доктора наук та/або 

вченим званням професора для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/29  

 

Спеціальність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

Випускова кафедра: Прикладної економіки, підприємництва та 

публічного управління 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
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Спеціальність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1,41  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,2  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/40  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

5/7  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  
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Спеціальність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/69 50/75  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/69  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/26  

 

Спеціальність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

Випускова кафедра: Прикладної економіки, підприємництва та 

публічного управління 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1,41  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 
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Спеціальність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,2  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/40  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

5/7  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/69 50/75  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  
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Спеціальність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/69  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/26  

 

Спеціальність  

081 Право 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Випускові кафедри: 

Кафедра цивільного, господарського та екологічного права 

Кафедра публічного права 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/12 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи 

іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю 

за не менш як сімома видами чи результатами відповідно до 

Ліцензійних умов 

- - 1/5 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,4 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 
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Спеціальність  

081 Право 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/30 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

6/5 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/- +/- +/- 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/54 50/15 50/50 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/60 
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Спеціальність  

081 Право 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/30 

 

Спеціальність  

091 Біологія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

Випускова кафедра: 

Кафедра екології та технологій захисту навколишнього 

середовища 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100   

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+   

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,7   

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+   

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/44   

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100   

Інформаційне забезпечення 

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

4/9   

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+   

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+   

Навчально-методичне забезпечення 
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Спеціальність  

091 Біологія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+   

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+   

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+   

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+   

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+   

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/1   

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+   

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+   

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+   

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+   

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

50/65   

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

10/22   

 

Спеціальність  

101 Екологія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра екології та технологій захисту навколишнього 

середовища 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  
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Спеціальність  

101 Екологія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/9  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,7  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/44  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення 

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

5/12  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 
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Спеціальність  

101 Екологія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/16 50/17  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/71  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/28  

 

Спеціальність 

103 Науки про Землю 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший другий третій 

Випускові кафедри: 

Кафедра геології та розвідки родовищ корисних копалин 

Кафедра гідрогеології та інженерної геології 

Кафедра геофізичних методів розвідки 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/5 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною 

чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами 

відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/2,5 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 
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Спеціальність 

103 Науки про Землю 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший другий третій 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,2 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/30 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

6/14 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/24 50/40 10/20 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 
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Спеціальність 

103 Науки про Землю 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший другий третій 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

30/100 

 

Спеціальність  

121 Інженерія програмного забезпечення  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра програмного забезпечення комп′ютерних систем  
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,9  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/100  
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Спеціальність  

121 Інженерія програмного забезпечення  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення 

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

5/7  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/85,4 50/95,2  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/87,7  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

20/64,3  
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Спеціальність  

122 Комп’ютерні науки 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра програмного забезпечення комп′ютерних систем  
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ +/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,9  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/100  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення 

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність, найменувань 

5/7  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  
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Спеціальність  

122 Комп’ютерні науки 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/53,4 50/90,0  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/87,7  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

20/64,3  

 

Спеціальність  

123 Комп’ютерна інженерія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем  
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами 

чи результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/5  
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Спеціальність  

123 Комп’ютерна інженерія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,4  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/50  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

5/8  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/44 50/70  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  
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Спеціальність  

123 Комп’ютерна інженерія 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/90  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

20/100  

 

Спеціальність  

124 Системний аналіз 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра системного аналізу і управління 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/2  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,8  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/30  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  



 37 

Спеціальність  

124 Системний аналіз 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

5/8  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/64 50/100  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/80  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/25  

 

Спеціальність  

125 Кібербезпека 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 
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перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/4,7  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/40  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

5/10  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  
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Спеціальність  

125 Кібербезпека 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/25 50/58  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/65  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/25  

 

Спеціальність  

126 Інформаційні технології 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Випускова кафедра: 

Кафедра геоінформаційних систем 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/3 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною 

чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами 

відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/3 
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Спеціальність  

126 Інформаційні технології 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,1 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/38 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

70/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

6/25 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/50 50/50 50/50 
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Спеціальність  

126 Інформаційні технології 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/75 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

 

30/37,5 

 

Спеціальність  

131 Прикладна механіка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Випускова кафедра: 

Кафедра технологій машинобудування та матеріалознавства  
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами 

чи результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/0,71 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною 

чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами 

відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/1 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 
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Спеціальність  

131 Прикладна механіка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,5 2,4/2,5 2,4/2,5 

2.2. Забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

+/+ 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/70 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

6/6 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти), % 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/80 50/80 50/80 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 
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Спеціальність  

131 Прикладна механіка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів з науковим ступенем та/або вченим 

званням для найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів з науковим ступенем доктора наук 

та/або вченим званням професора для найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/100 

 

Спеціальність  

132 Матеріалознавство 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Випускові кафедри: 

Кафедра технологій машинобудування та матеріалознавства  

Кафедра основ конструювання механізмів і машин 

Кафедра будівельної, теоретичної та прикладної механіки 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною 

чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами 

відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/1 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,5 
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Спеціальність  

132 Матеріалознавство 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

2.2. Забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

+/+ 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/70 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

6/6 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/50 50/30 50/50 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 
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Спеціальність  

132 Матеріалознавство 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів з науковим ступенем та/або вченим 

званням для найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів з науковим ступенем доктора наук 

та/або вченим званням професора для найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/100 

 

Спеціальність  

133 Галузеве машинобудування 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/93 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1,5 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи 

іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за 

не менш як сімома видами чи результатами відповідно до 

Ліцензійних умов 

- - 1/2 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр  

2,4/4,9 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/100 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 
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Спеціальність  

133 Галузеве машинобудування 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

6/16 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/40 50/88 50/75 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/33 
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Спеціальність  

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Випускові кафедри: 

Кафедра систем електропостачання 

Кафедра електропривода 

Кафедра відновлюваних джерел енергії 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною 

діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як 

чотирма видами чи результатами відповідно до п. 30 

Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1,7 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, 

педагогічною чи іншою професійною діяльністю за 

відповідною спеціальністю за не менш як сімома видами чи 

результатами відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/1 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 

науково-педагогічними (науковими) працівниками та наказів 

про прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення 

освітнього процесу на одного здобувача освіти з 

урахуванням не більше трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/4,2 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 

що необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше 

восьми років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/30 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення 

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, 

за яким фактично провадиться освітня діяльність 

6/7 
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Спеціальність  

141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю (допускається спільне користування 

базами кількома закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку 

освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових, 

освітньо-творчих) програм, навчальних планів, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних 

дисциплін 

+/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки 

до кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців 

та осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти 

спеціальності від ліцензованого обсягу, % 

50/58 50/62 50/60 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми 

навчання, створення і функціонування системи управління 

дистанційною формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора 

для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

30/36 

 

Спеціальність  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Випускова кафедра: 

Кафедра автоматизації та комп’ютерних систем  
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Спеціальність  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/5 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи 

іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю 

за не менш як сімома видами чи результатами відповідно до 

Ліцензійних умов 

- - 1/1 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,4 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/50 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

6/8 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 
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Спеціальність  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/43 50/110 50/100 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/80 

 

Спеціальність  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра метрології та інформаційно-вимірювальних технологій  
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  
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Спеціальність  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/6  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/4,7  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/50  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

5/12  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 
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Спеціальність  

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/60 50/65  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/62  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/25  

 

Спеціальність  

172 Телекомунікації та радіотехніка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Випускова кафедра: 

Кафедра безпеки інформації та телекомунікацій 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/4,7  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  
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Спеціальність  

172 Телекомунікації та радіотехніка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/40  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

5/15  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/36 50/44  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/67  
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Спеціальність  

172 Телекомунікації та радіотехніка 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/25  

 

Спеціальність  

183 Технології захисту навколишнього середовища  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

Випускова кафедра: 

Кафедра екології та технологій захисту навколишнього 

середовища 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/8 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи 

іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю 

за не менш як сімома видами чи результатами відповідно до 

Ліцензійних умов 

- - 1/2 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,7 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/44 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення 
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Спеціальність  

183 Технології захисту навколишнього середовища  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий третій 

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

6/11 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/17 50/20 50/60 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/74 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

30/36 

 

Спеціальність  

184 Гірництво 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 
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перший  другий  третій  

Випускові кафедри: 

Кафедра підземної розробки родовищ 

Кафедра транспортних систем і технологій 

Кафедра відкритих гірничих робіт 

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки 

Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин 

Кафедра збагачення корисних копалин 

Кафедра маркшейдерії 

Кафедра геології та розвідки корисних копалин 

Кафедра загальної геології 

Кафедра гірничої механіки 

Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною 

діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як 

чотирма видами чи результатами відповідно до п. 30 

Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/3,6 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною 

чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами 

відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/1,5 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 

науково-педагогічними (науковими) працівниками та наказів 

про прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,97 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше 

восьми років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/55 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  
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Спеціальність  

184 Гірництво 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, 

за яким фактично провадиться освітня діяльність 

6/12 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку 

освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-

творчих) програм, навчальних планів, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти 

спеціальності від ліцензованого обсягу, % 

50/61 50/73 50/100 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми 

навчання, створення і функціонування системи управління 

дистанційною формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

30/62 
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Спеціальність  

185 Нафтогазова інженерія та технології 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій  

Випускові кафедри: 

Кафедра техніки розвідки родовищ корисних копалин 

Кафедра транспортних систем і технологій 

   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною 

діяльністю за відповідною спеціальністю за не менш як 

чотирма видами чи результатами відповідно до п. 30 

Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1,3 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною 

чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами 

відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/3 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 

науково-педагогічними (науковими) працівниками та наказів 

про прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/20 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше 

восьми років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/35 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення 

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, 

за яким фактично провадиться освітня діяльність 

6/18 
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Спеціальність  

185 Нафтогазова інженерія та технології 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю (допускається спільне користування 

базами кількома закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку 

освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-

творчих) програм, навчальних планів, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних 

дисциплін 

+/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки 

до кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти 

спеціальності від ліцензованого обсягу, % 

50/57 50/23 50/20 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми 

навчання, створення і функціонування системи управління 

дистанційною формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+ 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

30/33,3 

 

Спеціальність  

192 Будівництво та цивільна інженерія  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

Випускова кафедра: 

Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки  
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Спеціальність  

192 Будівництво та цивільна інженерія  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/3  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,97  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/50  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

5/13  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  
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Спеціальність  

192 Будівництво та цивільна інженерія  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/26,5 50/61,9  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/100  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

20/21,7  

 

Спеціальність  

193 Геодезія та землеустрій 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

Випускова кафедра: 

Кафедра геодезії  
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/2  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  
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Спеціальність  

193 Геодезія та землеустрій 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/4,0  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/50  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

5/5  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/ +/  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/50 50/71  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  
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Спеціальність  

193 Геодезія та землеустрій 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий   

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/67  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

20/33  

 

Спеціальність  

263 Цивільна безпека 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій 

Випускова кафедра: 

Кафедра охорони праці та цивільної безпеки 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100 100/100 

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/2,8 - 

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною 

чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як сімома видами чи результатами 

відповідно до Ліцензійних умов 

- - 1/2 

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ 

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/8,9 
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Спеціальність  

263 Цивільна безпека 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій 

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ 

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/40 

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

6/10 

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ 

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ 

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+ +/+ 

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+ +/+ 

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+ +/+ 

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+ +/+ 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/10 50/35 50/40 

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+ 

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+ 

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності    +/+ 

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

  +/+ 
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Спеціальність  

263 Цивільна безпека 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  третій 

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

60/100 

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

30/66 

 

Спеціальність  

274 Автомобільний транспорт 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

Випускова кафедра: 

Кафедра автомобілів та автомобільного господарства 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/80   

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+   

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,2   

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+   

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/80   

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100   

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому 

числі в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за 

яким фактично провадиться освітня діяльність 

4/5   
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Спеціальність  

274 Автомобільний транспорт 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+   

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+   

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+   

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+   

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+   

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+   

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+   

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/30   

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+   

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+   

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+   

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+   

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим 

ступенем та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність, % 

50/74   

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим 

ступенем доктора наук та/або вченим званням професора для 

найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня 

діяльність, % 

10/16   

 

Спеціальність  

275 Транспортні технології 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: 

Кафедра управління на транспорті 
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Спеціальність  

275 Транспортні технології 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1,3  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/4,7  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/50  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

5/5  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  
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Спеціальність  

275 Транспортні технології 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/100 50/45  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/69  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/29  

 

Спеціальність  

281 Публічне управління та адміністрування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

Випускова кафедра: Прикладної економіки, підприємництва та 

публічного управління 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної 

активності яких, підтверджений науковою, науково-

педагогічною, педагогічною чи іншою професійною діяльністю 

за відповідною спеціальністю за не менш як чотирма видами чи 

результатами відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100 100/100  

1.2. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на 10 

здобувачів другого рівня вищої освіти 

- 1/1,03  
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Спеціальність  

281 Публічне управління та адміністрування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

1.3. Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до 

спеціальності, науковий ступінь або вчене звання, на двох 

здобувачів третього рівня вищої освіти та кваліфікацію, 

підтверджену науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи 

іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю 

за не менш як сімома видами чи результатами відповідно до 

Ліцензійних умов 

- -  

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+ +/+  

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/3,2 2,4/3,2  

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+ +/+  

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням. % 

30/40 30/40  

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100 100/100  

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових 

періодичних видань відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці закладу освіти (у тому числі 

в електронному вигляді) залежно від найвищого рівня, за яким 

фактично провадиться освітня діяльність 

4/6 5/6  

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+ +/+  

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+ +/+  

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+ +/+  

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+ +/+  

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+ +/+  
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Спеціальність  

281 Публічне управління та адміністрування  

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший  другий  

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни 

«Українська мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та 

осіб без громадянства 

+/+ +/+  

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/100 50/97  

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+  

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+  

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+  

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+  

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

60/69  

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

20/26  

 

Спеціальність 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

Випускова кафедра: 

Кафедра обліку і аудиту 
   

1. КАДРОВІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Частка викладачів, рівень наукової та професійної активності 

яких, підтверджений науковою, науково-педагогічною, 

педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною 

спеціальністю за не менш як чотирма видами чи результатами 

відповідно до п. 30 Ліцензійних умов, % 

100/100   

1.4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-

педагогічними (науковими) працівниками та наказів про 

прийняття їх на роботу 

+/+   

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

2.1. Площа навчальних приміщень для проведення освітнього 

процесу на одного здобувача освіти з урахуванням не більше 

трьох змін навчання, кв. метр 

2,4/2,6   
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Спеціальність 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

2.3. Забезпеченість комп'ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що 

необхідні для виконання освітніх програм. Враховується 

комп'ютерна техніка із строком експлуатації не більше восьми 

років 

+/+   

2.4. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним 

обладнанням, % 

30/50   

2.5. Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 

потребують, гуртожитком, % 

100/100   

Інформаційне забезпечення  

2.6. Наявність вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти (у тому числі в електронному вигляді) 

залежно від найвищого рівня, за яким фактично провадиться 

освітня діяльність 

4/5   

2.7. Забезпечення доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або спорідненого 

профілю (допускається спільне користування базами кількома 

закладами освіти) 

+/+   

2.8. Наявність бібліотеки, у тому числі читальної зали +/+   

Навчально-методичне забезпечення 

2.9. Наявність затверджених в установленому порядку освітніх 

(освітньо-професійних, освітньо-наукових, освітньо-творчих) 

програм, навчальних планів, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти 

+/+   

2.10. Наявність робочих програм з усіх навчальних дисциплін +/+   

2.11. Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до 

кожної освітньої програми 

+/+   

2.12. Наявність методичних матеріалів для проведення 

підсумкової атестації здобувачів вищої освіти 

+/+   

2.13. Наявність навчальних планів з обов'язковим вивченням 

української мови як окремої навчальної дисципліни «Українська 

мова як іноземна» у разі підготовки іноземців та осіб без 

громадянства 

+/+   

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

3.1. Частка контингенту здобувачів вищої освіти спеціальності 

від ліцензованого обсягу, % 

50/86   

3.2. Забезпечення актуальності відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення спеціальності 

+/+   

3.3. Дотримання вимог науково-методичного, кадрового і 

системотехнічного забезпечення дистанційної форми навчання, 

створення і функціонування системи управління дистанційною 

формою навчання та веб-ресурсами 

+/+   

3.4. Наявність групи забезпечення спеціальності  +/+   

3.5. Виконання вимог до комплектації групи забезпечення 

спеціальності 

+/+   
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Спеціальність 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Показник (норматив) за 

рівнями вищої освіти / 

фактичне значення 

перший    

3.6. Частка викладачів групи забезпечення  з науковим ступенем 

та/або вченим званням для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, % 

50/100   

3.7. Частка викладачів групи забезпечення з науковим ступенем 

доктора наук та/або вченим званням професора для найвищого 

рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, % 

10/10   

 

 

Висновок 

Виконання Ліцензійних умов здійснюється кафедрами університету в повному обсязі. В 

результаті проведеного аналізу виявлено відповідність кадрового, технологічного, 

організаційного та інформаційного забезпечення якості освітньої діяльності НТУ 

«Дніпровська політехніка» Стратегічному плану розвитку Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка» до 2025 року та вимогам чинного законодавства в 

сфері вищої освіти. 


