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Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності
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Середня кількість пунктів виконаних 

НПП упродовж 5 років

Посада 2016 2017 2018 2019 2020 Динаміка

Усі науково-
педагогічні 
працівники

3,8 4,5 5,7 6,3 6,5 +0,2

Завідувач 7,9 8,4 10,2 10,7 10,6 -0,1

Професор 5,6 6,1 7,7 7,8 8,1 +0,3

Доцент 3,8 4,6 5,9 6,5 6,6 +0,1

Асистент 2,7 3,5 4,4 5,1 5,3 +0,2



Середня кількість пунктів виконаних НПП 

упродовж 5 років в розрізі факультетів
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Науково-педагогічні працівники, 

які НЕ відповідають Ліцензійним умовам

Посада 2019 2020

Професор 0 0

Доцент 1 0

Старший викладач 0 0

Асистент 28 15

У 2020 році – 15 осіб (2,4 %)
У 2019 році – 29 осіб (4,5 %)



Невідповідність кадровим вимогам 

в розрізі факультетів

Факультет Всього НПП
НПП, 

які виконали 
3 і менше вимоги

%

Медичний № 1 102 0 0

Медичний № 2 111 4 3,6

Медичний № 3 77 1 1,3

Медичний № 4 71 1 1,4

Стоматологічний 93 1 1,1

Фармацевтичний 111 6 5,4

Післядипломної освіти 72 2 2,8



Невідповідність кадровим вимогам 

в розрізі факультетів (%)

Факультет 2019 2020 Динаміка

Медичний № 1 3,9 0 - 3,9 %

Медичний № 2 2,6 3,6 + 1,0 %

Медичний № 3 1,3 1,3 ≈

Медичний № 4 4,2 1,4 - 2,8 %

Стоматологічний 6,4 1,1 - 5,3 %

Фармацевтичний 10,4 5,4 - 5,0 %

Післядипломної освіти 1,4 2,8 + 1,4 %



Невідповідність вимогам в розрізі 

кафедр медичного факультету № 1

Кафедра Всього НПП
НПП, 

які виконали 3 
і менше вимоги

%

акушерства і гінекології 19 0 0

внутрішньої медицини, КФ та ПХ 27 0 0

медицини катастроф та військ.медицини 16 0 0

педіатрії, неонатології та пер.медицини 14 0 0

психології та філософії 7 0 0

фтизіатрії та пульмонології 6 0 0

хірургії № 2 13 0 0



Невідповідність вимогам в розрізі 

кафедр медичного факультету № 2

Кафедра Всього НПП
НПП, 

які виконали 3 
і менше вимоги

%

офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського 6 1 16,7

патологічної анатомії 8 1 12,5

акушерства, гінекології та перинатології 9 1 11,1

анатомії людини ім. М.Г. Туркевича 15 1 6,7

травматології та ортопедії 9 0 0

внутрішньої медицини та інф.хвороб 35 0 0

клін.імунології, алергології та ендо-логії 11 0 0

хірургії № 1 18 0 0



Невідповідність вимогам в розрізі 

кафедр медичного факультету № 3

Кафедра Всього НПП
НПП, 

які виконали 3
і менше вимоги

%

урології та нейрохірургії 9 1 11,1

педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 25 0 0

соціальної медицини та ООЗ 15 0 0

загальної хірургії 10 0 0

іноземних мов 15 0 0

судової медицини та мед. правознавства 6 0 0



Невідповідність вимогам в розрізі 

кафедр медичного факультету № 4

Кафедра Всього НПП
НПП, 

які виконали 3 
і менше вимоги

%

мікробіології та вірусології 13 1 7,7

патологічної фізіології 10 0 0

педіатрії та медичної генетики 11 0 0

фармакології 13 0 0

догляду за хворими та ВМО 11 0 0

гігієни та екології 13 0 0



Невідповідність вимогам в розрізі 

кафедр стоматологічного факультету

Кафедра Всього НПП
НПП, 

які виконали 3
і менше вимоги

%

хірургічної стоматології та ЩЛХ 13 1 7,7

стоматології дитячого віку 16 0 0

терапевтичної стоматології 9 0 0

гістології, цитології та ембріології 13 0 0

ортопедичної стоматології 9 0 0

анатомії, клін.анатомії та опер.хірургії 8 0 0

пропедевтики внутрішніх хвороб 15 0 0

дитячої хірургії та отоларингології 10 0 0



Невідповідність вимогам в розрізі кафедр 

фармацевтичного факультету

Кафедра Всього НПП
НПП, 

які виконали 3 
і менше вимоги

%

фармації 17 3 17,6

біохімії та клінічної біохімії 15 2 13,3

біологічної фізики та мед.інформатики 15 1 6,7

фарм.ботаніки та фармакогнозії 7 0 0

фізіології ім. Я.Д.Кіршенблата 13 0 0

медичної біології та генетики 11 0 0

медичної та фармацевтичної хімії 15 0 0

суспільних наук та українознавства 18 0 0



Невідповідність вимогам 

в розрізі кафедр ННІПО

Кафедра Всього НПП
НПП, 

які виконали 3 
і менше вимоги

%

анестезіології та реаніматології 11 1 9,1

онкології та радіології 15 1 6,7

внутрішньої медицини, фізичної 

реабілітації та спортивної медицини
11 0 0

нервових хвороб, психіатрії та медичної 

психології
18 0 0

дерматовенерології 8 0 0

сімейної медицини 9 0 0





Здобувач ліцензії повинен забезпечити

кожний освітній компонент освітньої

програми науково-педагогічними працівника-

ми з урахуванням відповідності їх освітньої

та/або професійної кваліфікації та наявності

не менше 5 досягнень у професійній

діяльності за останні п’ять років

Нові Ліцензійні умови (проєкт)



Поточна редакція Проєкт

1) наявність за останні п’ять 

років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які 

включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Web of Science Core

Collection;

1) наявність щонайменше 

однієї наукової публікації у 

виданнях, які включені до 

бібліографічних баз, зокрема 

Scopus або Web of Science Core

Collection;

3) наявність виданого підручника 

чи навчального посібника або 

монографії;

3) наявність виданого 

підручника чи навчального 

посібника або монографії 

(обсягом не менше 5,0 

авторських аркушів);



Поточна редакція Проєкт

8) виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії наукового видання, 

включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або 

іноземного рецензованого наукового 

видання;

8) виконання функцій наукового 

керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проєкту), 

або головного редактора/члена 

редакційної колегії/експерта 

(рецензента) наукового видання, 

включеного до переліку наукових 

фахових видань України, або 

іноземного рецензованого 

наукового видання, що 

індексується в бібліографічних 

базах, зокрема Scopus або Web of

Science Core Collection;



Поточна редакція Проєкт
10) організаційна робота у закладах освіти 

на посадах керівника (заступника керівника) 

закладу освіти/інституту/факультету

/відділення (наукової установи)/ 

філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової 

установи)/навчально-методичного 

управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) 

структурного підрозділу/вченого секретаря 

закладу освіти (факультету, 

інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника;

10) організаційна робота у закладах 

освіти на посадах керівника (заступника 

керівника) закладу освіти / інституту/ 

факультету/ кафедри або іншого 

відповідального за підготовку здобувачів 

вищої освіти, наукову діяльність 

підрозділу / групи забезпечення 

(гаранта) освітньої програми/відділу/ 

навчально-методичного управління 

(відділу)/лабораторії/іншого навчально-

наукового структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу 

освіти (факультету, інституту)/ 

відповідального секретаря приймальної 

комісії та його заступника (тривалістю не 

менше трьох років);



Поточна редакція Проєкт

12) наявність не менше п’яти 

авторських свідоцтв та/або патентів 

загальною кількістю два досягнення

12) наявність одного патенту на 

винахід та/або п’яти деклараційних 

патентів на винахід чи корисну 

модель

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для 

самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування;

13) наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників 

для самостійної роботи студентів та 

дистанційного навчання, 

електронних курсів на освітніх 

платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною 

кількістю три найменування;



Поточна редакція Проєкт

16) участь у професійних

об’єднаннях за спеціальністю;

вилучено

17) досвід практичної роботи за 

спеціальністю не менше п’яти

років;

вилучено

19) наявність статусу 

учасника бойових дій



Вимога наявності досягнень у професійній

діяльності не застосовується до науково-педагогічних

(наукових) працівників зі стажем науково-педагогічної

роботи менше трьох років, а також до фахівців-

практиків, які працюють на посадах науково-

педагогічних (наукових) працівників на умовах

сумісництва в обсязі до 0,25 ставки або 200 годин

навчального навантаження на навчальний рік.

Нові Ліцензійні умови (проєкт)



Пункт Види і результати професійної діяльності %

1 Публікації у Scopus або Web of Science Core Collection 58,9

2 П’ять статей у фахових виданнях 73,2

3 Підручник / посібник / монографія 80,8

4 Наукове керівництво 7,8

5 Участь у міжнародних наукових проектах 8,0

6 Викладання іноземною мовою (>50 годин на рік) 29,4

7 Робота у складі експертних рад / експертних комісій 4,1

8 Науковий керівник або відповідальний виконавець наукової теми 22,1

9 Керівництво школярем, який зайняв призове місце 3,8

10 Організаційна робота у закладах освіти 19,2

11 Участь в атестації наукових працівників 9,3

12 5 авторських свідоцтв та/або 2 патенти 44,3

13 3 навчально-методичних посібники 41,3

14 Керівництво студентом, який зайняв призове місце 40,2

15 Наявність науково-популярних  публікацій 32,3

16 Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 87,6

17 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 71,6

18 Наукове консультування установ 17,0



РИЗИКИ

 Участь у професійних об’єднаннях за 
спеціальністю (пункт 16) – 558 осіб

 Досвід практичної роботи за спеціальністю 
не менше п’яти років (пункт 17) – 458 осіб



РИЗИКИ

Кількість НПП, які виконають менше 5 пунктів 

(якщо вилучити пп. 16-17) – 261 особа

у тому числі: 8 професорів
93 доценти



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!



Проект рішення
1. Інформацію начальника навчального відділу Ходоровського В.М. про 

результати моніторингу рівня наукової та професійної активності науково-
педагогічних працівників університету взяти до відома.

2. Завідувачам кафедр забезпечити розгляд результати моніторингу рівня 
наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників на 
чергових засіданнях кафедр.

3. Завідувачам кафедр акушерства, гінекології та перинатології, анатомії людини
ім. М.Г.Туркевича, анестезіології та реаніматології, біологічної фізики та 
медичної інформатики, біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії, 
мікробіології та вірусології, онкології та радіології, офтальмології
ім. Б.Л. Радзіховського, патологічної анатомії, урології та нейрохірургії, 
фармації,  хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії:



 3.1.   Розробити та погодити з деканом факультету план 
заходів щодо забезпечення виконання кадрових вимог до 
науково-педагогічних працівників, які передбачені 
Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності 
закладів освіти (термін – до 19.10.2020 року).

 3.2. За результатами внутрішнього моніторингу рівня 
наукової та професійної активності викладачів кафедри 
розглянути доцільність продовження роботи на посадах 
науково-педагогічних працівників викладачів, які не 
відповідатимуть кадровим вимогам станом на 31.12.2020 
року.



 4. Деканам факультетів забезпечити розгляд результатів 
моніторингу рівня наукової та професійної активності 
науково-педагогічних працівників на чергових засіданнях 
факультетських вчених рад.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника 
навчального відділу доц. Ходоровського В.М.


