
 Додаток 3  
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
1. Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі відповідального за підготовку 

здобувачів вищої освіти підрозділу ____________________ або кафедри 
________________________ із спеціальності ____________________ 

Прізвищ
е, ім’я, 

по 
батькові 
керівник

а та 
членів 

проектно
ї групи 

Найменуванн
я посади (для 
суміс ників - 

місце 
основної 
роботи, 

найменуванн
я посади) 

Найменуванн
я закладу, 

який 
закінчив 

викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність
, кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий 
ступінь, шифр 

і 
найменування 

наукової 
спеціальності, 

тема 
дисертації, 

вчене звання, 
за якою 

кафедрою 
(спеціальніст
ю) присвоєно 

Стаж 
науково-

педагогічн
ої та/або 
наукової 
роботи 

Інформація 
про наукову 
діяльність 
(основні 

публікації за 
напрямом, 
науково-
дослідна 
робота, 
участь у 

конференція
х і семінарах, 

робота з 
аспірантами 

та 
докторантам

и, 
керівництво 

науковою 
роботою 

студентів) 

Відомості 
про 

підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменуванн
я закладу, 

вид 
документа, 
тема, дата 

видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

                             

Особи, які працюють за сумісництвом 

                            2. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 
процес із спеціальності ____________ 

Найменуванн
я навчальної 
дисципліни 
(кількість 
лекційних 

годин) 

Прізвище
, ім’я, по 
батькові 
викладач

а 

Найменуванн
я посади (для 
сумісників - 

місце 
основної 
роботи, 

найменуванн
я посади) 

Найменуванн
я закладу, 

який закінчив 
викладач, рік 
закінчення, 

спеціальність
, кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 

Науковий 
ступінь, шифр 

і 
найменування 

наукової 
спеціальності, 

тема 
дисертації, 

вчене звання, 
за якою 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменуванн
я закладу, вид 

документа, 
тема, дата 

видачі) 

Примітки
* 



освіту кафедрою 
(спеціальніст
ю) присвоєно 

I. Цикл загальної підготовки  
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

       Особи, які працюють за сумісництвом 

       II. Цикл професійної підготовки  
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

       Особи, які працюють за сумісництвом 

       __________  
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного 
(наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти). 

3. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із 
спеціальності _______________ 

Найменуванн
я навчальної 
дисципліни 
(кількість 
лекційних 

годин) 

Прізвище
, ім’я, по 
батькові 
викладач

а 

Найменуванн
я посади (для 
сумісників - 

місце 
основної 
роботи, 

найменування 
посади) 

Найменуванн
я закладу, 

який закінчив 
викладач, рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту 

Категорія, 
педагогічн
е звання (в 

разі 
наявності - 
науковий 
ступінь, 

вчене 
звання) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменуванн
я закладу, вид 

документа, 
тема, дата 

видачі) 

Примітки
* 

I. Цикл загальної підготовки  
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

       Особи, які працюють за сумісництвом 

       II. Цикл професійної підготовки  
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

       Особи, які працюють за сумісництвом 

       __________  
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного 
(наукового) працівника (відповідно до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти). 

4. Якісний склад випускової кафедри __________________ із спеціальності* 
___________________ 

Прізвищ
е, ім’я, 

по 

Найменуван
ня посади 
(для суміс 

Найменуван
ня закладу, 

який 

Науковий 
ступінь, шифр 

і 

Найменуван
ня всіх 

навчальних 

Інформація 
про наукову 
діяльність 

Відомості 
про 

підвищення 



батькові 
викладач

а 

ників - місце 
основної 
роботи, 

найменуванн
я посади) 

закінчив 
викладач 

(рік 
закінчення, 
спеціальніст

ь, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

найменування 
наукової 

спеціальності, 
тема 

дисертації, 
вчене звання, 

за якою 
кафедрою 

(спеціальніст
ю) присвоєно 

дисциплін, 
які 

закріплені за 
викладачем, 
та кількість 
лекційних 

годин з 
кожної 

навчальної 
дисципліни 

(основні 
публікації за 
напрямом, 
науково-
дослідна 
робота, 
участь у 

конференція
х і 

семінарах, 
робота з 

аспірантами 
та 

докторантам
и, 

керівництво 
науковою 
роботою 

студентів) 

кваліфікації 
викладача 

(найменуван
ня закладу, 

вид 
документа, 
тема, дата 

видачі) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

                                          Особи, які працюють за сумісництвом 

       __________  
* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових кафедр, подається 
інформація про кожну кафедру окремо. Якщо кафедра є випусковою для кількох спеціальностей, 
зазначається найменування цих спеціальностей, рівень вищої освіти та ліцензований обсяг з кожної 
спеціальності. 

5. Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії ________________ із 
спеціальності* _________________ 

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові 

викладача 

Найменування 
посади (для 
сумісників - 

місце 
основної 
роботи, 

найменування 
посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Категорія, 
педагогічне 

звання (в 
разі 

наявності - 
науковий 
ступінь, 

вчене 
звання) 

Найменування 
навчальних 

дисциплін, які 
закріплені за 
викладачем, 
та кількість 
лекційних 

годин з 
кожної 

навчальної 
дисципліни 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 

(найменування 
закладу, вид 
документа, 
тема, дата 

видачі) 

Примітка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

       

                                   Особи, які працюють за сумісництвом 

       __________  
* Якщо для однієї спеціальності планується наявність двох і більше випускових предметних (циклових) 
комісій, подається інформація про кожну комісію окремо. Якщо предметна (циклова) комісія є випусковою з 



кількох спеціальностей, зазначається найменування цих спеціальностей та ліцензований обсяг з кожної 
спеціальності. 

6. Інформація про завідувача випускової кафедри (голову предметної (циклової) 
комісії) із спеціальності* _________________ 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

Найменування 
закладу, який 

закінчив 
викладач (рік 
закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом 

про вищу 
освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, 
тема дисертації, 
вчене звання, за 
якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно, 
категорія, 

педагогічне звання 

Педагогічний 
(науково-

педагогічний) 
стаж (повних 

років) 

Інформація 
про попередню 
роботу (період 

(років), 
найменування 

організації, 
займана 
посада) 

Примітка (з 
якого часу 
працює у 

закладі освіти 
за основним 

місцем роботи 
або 

сумісництвом) 

      __________  
* Якщо для одного напряму підготовки (спеціальності) планується наявність двох і більше випускових 
кафедр або предметних (циклових) комісій, подається інформація про завідувача кожної кафедри, голову 
кожної комісії. 
 


