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1. Основні положення 

 

1.1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі 

змінами і доповненнями). 

1.2. Положення визначає статус, функції, права та обов'язки проектної 

групи, групи забезпечення спеціальності, їх керівників, а також керівника 

освітньої програми, процедури формування та затвердження складу цих груп. 

2. Основні терміни та їх визначення 

 

Освітня діяльність – діяльність закладів вищої освіти, що провадиться з 

метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення 

інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб. 

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи 

провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої 

освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності. 

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

закладом освіти за новою спеціальністю, іншим рівнем вищої освіти, з метою 

підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю та збільшення 

ліцензованого обсягу є розширенням провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти і підлягає ліцензуванню в установленому порядку. 

Ліцензований обсяг у сфері вищої освіти – визначена ліцензією 

максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити 

здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю певного рівня вищої 

освіти. 

Проектна група – визначена наказом керівника закладу освіти група 

педагогічних, науково-педагогічних та/або наукових працівників, які 

відповідальні за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на 

певному рівні вищої освіти і відповідають кваліфікаційним вимогам, 

визначеним Ліцензійними умовами. 

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або 

освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет: 

відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 

заявлених у програмі результатів навчання. 

Освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) 

програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 

виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 
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(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна 

підготовка. 

Група забезпечення спеціальності – група науково-педагогічних та/або 

наукових працівників, для яких заклад освіти є основним місцем роботи і які 

відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю на певних рівнях 

вищої освіти, особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами. 

Кваліфікація відповідно до спеціальності – кваліфікація особи, 

підтверджена документом про освіту чи науковий ступінь із відповідної 

спеціальності або підтверджена науковою, науково-педагогічною, 

педагогічною чи іншою професійною діяльністю за відповідною спеціальністю 

за не менш як сімома видами чи результатами, переліченими в пункті 30 

Ліцензійних умов. 

3. Вимоги до складу проектної групи 

 

3.1. Проектна група складається з науково-педагогічних та/або наукових 

працівників, які: 

- працюють у закладі освіти за основним місцем роботи; 

- мають кваліфікацію відповідно до спеціальності; 

- не входять (входили) до жодної проектної групи Університету або 

іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі (крім проектної групи з цієї 

ж спеціальності в Університеті); 

- відповідальні за започаткування освітньої діяльності за спеціальністю на 

певному рівні вищої освіти; 

- відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним чинними 

Ліцензійними умовами. 

3.2. Керівником проектної групи призначається один з її членів, який 

має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або наукової роботи не 

менш як десять років для освітньо-наукового ступеня доктора філософії і 

ступеня магістра та п'ять років для освітнього ступеня бакалавра. Керівник 

проектної групи не може в поточному навчальному році одночасно керувати 

іншими проектними групами, за винятком керівництва проектними групами за 

різними рівнями вищої освіти в межах однієї спеціальності в Університеті. 

3.3. У складі проектної групи спеціальності повинні бути не менш як три 

особи, до яких, залежно від рівня освіти, встановлено такі вимоги: 

- для першого (бакалаврського) рівня – мають науковий ступінь та/або 

вчене звання; 

- для другого (магістерського) рівня – мають науковий ступінь та вчене 

звання, з них один доктор наук та/або професор; 

- для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня – мають 
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науковий ступінь та вчене звання, з них не менше двох докторів наук та/або 

професорів. 

 

4. Процедура розгляду пропозицій 

щодо розширення провадження освітньої діяльності 

 

4.1. Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 

яке підлягає ліцензуванню в установленому порядку, передбачає: 

- започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 

новою спеціальністю; 

- започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за 

іншим рівнем вищої освіти; 

- започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з 

метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю; 

- збільшення ліцензованого обсягу за таким рівнем вищої освіти, на якому 

вже проводиться освітня діяльність у сфері вищої освіти. 

4.2. Клопотання щодо розширення провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти подається до Департаменту ліцензування і акредитації 

завідувачем кафедри за погодженням директора інституту/декана факультету 

та керівника групи забезпечення спеціальності (за наявності). 

До клопотання додаються відомості про якісний склад проектної групи з 

докладним описом показників результатів професійної діяльності у 

електронному та паперовому вигляді. 

4.3. Департамент ліцензування і акредитації перевіряє надані відомості 

на відповідність Ліцензійним умовам та цьому положенню, готує подання 

щодо суті пропозиції, складу проектної групи, ліцензованого обсягу до Вченої 

ради Університету. 

 

5. Організація роботи проектної групи, її права та обов'язки 

 

5.1. Організацію роботи проектної групи здійснює керівник проектної 

групи. 

5.2. Проектна група: 

- розробляє концепцію освітньої діяльності за відповідною спеціальністю 

на заявленому рівні вищої освіти; 

- готує відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти; 

- складає опис щодо необхідних для провадження освітньої діяльності за 

спеціальністю інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, 

спортивних залів, інших об'єктів з відповідними розрахунками; 

- належним чином оформляє матеріали у справу і подає до Департаменту 

ліцензування і акредитації один примірник справи у паперовому вигляді та в 

електронному (для внесення до ЄДЕБО). 

5.3. Права членів проектної групи: 
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- отримувати необхідну для виконання доручених функцій інформацію; 

- вносити на розгляд відповідних структурних підрозділів Університету 

пропозиції щодо започаткування, розвитку спеціальності, схвалені на 

загальному засіданні проектної групи. 

5.4. Члени проектної групи відповідають за започаткування освітньої 

діяльності за спеціальністю на певному рівні вищої освіти. 

 

6. Вимоги до складу групи забезпечення спеціальності 

 

6.1. Група забезпечення спеціальності складається з науково- 

педагогічних та/або наукових працівників, які: 

- працюють в Університеті за основним місцем роботи; 

- мають кваліфікацію відповідно до спеціальності; 

- особисто беруть участь в освітньому процесі; 

- відповідають за виконання освітніх програм за спеціальністю на певних 

рівнях вищої освіти; 

- не входять (входили) до жодної групи забезпечення Університету або 

іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі; 

- відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним чинними 

Ліцензійними умовами. 

6.2. Структура групи забезпечення спеціальності: 

- керівник групи забезпечення спеціальності; 

- члени групи забезпечення. 

6.3. Склад групи забезпечення спеціальності повинен відповідати таким 

вимогам: 

вимоги 

для освітнього ступеня 

бакалавра магістра 
доктора 

філософії 

частка тих, хто має науковий ступінь 

та/або вчене звання 

50% 60% 60% 

частка тих, хто має науковий ступінь 

доктора наук та/або вчене звання 

професора 

не менше 

10% 

не менше 

20% 

не менше 

30% 

 

6.4. Кількість членів групи забезпечення є достатньою, якщо на одного її 

члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та 

форм навчання з відповідної спеціальності (для дистанційної форми навчання 

не більше 60 здобувачів). 

У випадку забезпечення однієї спеціальності кількома кафедрами, 

розподіл ліцензованого обсягу між ними здійснюється відповідно до чинних 

Умов прийому. 

При забезпеченні однієї освітньої програми кількома кафедрами, 

розподіл ліцензованого обсягу між ними затверджується рішенням Вченої ради 



 

7  

інституту/факультету до початку навчального року, кількість членів групи 

забезпечення випускової кафедри має задовольняти цим вимогам. 

При забезпеченні однієї освітньої програми кафедрами кількох 

інститутів/факультетів, розподіл ліцензованого обсягу між ними 

затверджується рішенням Вченої ради Університету до початку навчального 

року, кількість членів групи забезпечення випускової кафедри має 

задовольняти цим вимогам. 

6.5. Науково-педагогічний працівник може бути членом групи 

забезпечення лише за однією спеціальністю. 

Член групи забезпечення може бути водночас керівником лише однієї 

освітньої програми або групи забезпечення спеціальності. Виключення: 

керівник групи забезпечення спеціальності може бути водночас керівником 

освітньої програми за цією ж спеціальністю на першому, другому, третьому 

(освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівнях. 

6.6. Керівником групи забезпечення спеціальності призначається один з 

її членів, який має науковий ступінь і стаж науково-педагогічної та/або 

наукової роботи не менш як десять років для освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії і ступеня магістра та п'ять років для освітнього ступеня 

бакалавра. 

7. Порядок формування та актуалізації групи забезпечення 

 

7.1. В Університеті мають місце такі варіанти формування групи 

забезпечення: 

- коли одна кафедра забезпечує усі освітні програми на усіх рівнях вищої 

освіти за спеціальністю, то група забезпечення спеціальності складається з 

науково-педагогічних працівників цієї кафедри; 

- коли кілька кафедр забезпечують освітні програми на усіх рівнях вищої 

освіти лише за спеціальністю, то група забезпечення спеціальності складається 

з науково-педагогічних працівників цих кафедр, відповідно до участі кафедр у 

забезпеченні ліцензованого обсягу. 

7.2. У випадку, коли одна кафедра є випусковою для однієї 

спеціальності: 

- на засіданні кафедри розглядають пропозицію завідувача щодо складу 

групи забезпечення, з числа членів групи визначають керівників освітніх 

програм та керівника групи забезпечення спеціальності; 

- витяг із протоколу засідання кафедри щодо складу групи забезпечення 

подається до Департаменту ліцензування і акредитації. До витягу додаються 

відомості про якісний склад групи забезпечення з докладним описом 

показників результатів професійної діяльності  у електронному та паперовому 

вигляді. 

7.3. У випадку, коли кілька кафедр одного інституту/факультету є 

випусковими для однієї спеціальності: 

- кожна кафедра на засіданні розглядає пропозицію щодо складу відповідної 
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частини групи забезпечення спеціальності, з числа членів групи визначають 

керівників освітніх програм, які забезпечує кафедра та керівника групи 

забезпечення спеціальності на кафедрі. Витяг із протоколу засідання кафедри 

подається до Вченої Ради інституту/факультету; 

- до Департаменту ліцензування і акредитації подають витяг з протоколу 

засідання Вченої Ради інституту/факультету. До витягу додаються відомості 

про якісний склад групи забезпечення з докладним описом показників 

результатів професійної діяльності у електронному та паперовому вигляді; 

7.4. У випадку, коли кафедри кількох інститутів/факультетів є 

випусковими для однієї спеціальності: 

- кожна кафедра на засіданні розглядає пропозицію щодо складу відповідної 

частини групи забезпечення спеціальності, з числа членів групи визначають 

керівників освітніх програм, які забезпечує кафедра та керівника групи 

забезпечення спеціальності на кафедрі; 

- витяг із протоколу засідання кафедри подається до Вченої Ради 

Університету. До витягу додаються відомості про якісний склад групи 

забезпечення з докладним описом показників результатів професійної 

діяльності у електронному та паперовому вигляді. 

7.5. Департамент ліцензування і акредитації перевіряє надані відомості 

на відповідність Ліцензійним умовам та цьому положенню, готує подання 

щодо складу груп забезпечення спеціальностей до Вченої ради Університету. 

7.6. При виникненні будь-яких протиріч в межах інституту/факультету, 

питання розглядає Вчена рада факультету. При виникненні будь-яких протиріч 

між інститутами/факультетами, питання розглядає Вчена рада Університету. 

7.7. У випадку, коли усі освітні програми спеціальності забезпечує лише 

одна кафедра, керівник групи забезпечення спеціальності виконує обов'язки і 

керівника групи забезпечення спеціальності. 

7.8. Склад усіх груп забезпечення спеціальностей затверджується 

наказом президента КиМУ. 

8. Організація роботи групи забезпечення, її права та обов'язки 

 

8.1. Керівник групи забезпечення спеціальності: 

- особисто бере участь в освітньому процесі за спеціальністю; 

- координує роботу керівників груп забезпечення спеціальності на 

випускових кафедрах та керівників освітніх програм за всіма рівнями вищої 

освіти; 

- координує розробку обов'язкової частини освітніх програм за рівнями 

відповідно до стандартів вищої освіти; 

- взаємодіє з працедавцями, студентами, випускниками щодо розвитку 

спеціальності; 

- представляє пропозиції щодо розвитку освітніх програм спеціальності за 

усіма рівнями. 

- формує пропозиції щодо розвитку освітніх програм та удосконалення 
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змісту освіти; 

- формує пропозиції щодо баз практик студентів, здійснює контроль та 

удосконалення практичної підготовки студентів; 

- здійснює контроль та координацію забезпечення якості навчально- 

методичного контенту дисциплін кафедри. 

8.2. Члени групи забезпечення спеціальності: 

- особисто беруть участь в освітньому процесі за спеціальністю; 

- виконують доручення керівника групи забезпечення і керівників освітніх 

програм, пов'язані з підготовкою та реалізацією освітніх програм 

спеціальності; 

- відповідають за виконання окремих елементів (дисциплін, практик тощо) 

освітніх програм за спеціальністю; 

- розробляють пропозиції щодо розвитку освітніх програм та 

удосконалення змісту освіти за елементами освітніх програм; 

- беруть участь у розробці окремих елементів освітніх програм і 

навчальних планів; 

- беруть участь у підготовці документів для створення, оновлення, 

акредитації освітніх програм; 

- розробляють необхідне методичне забезпечення; 

- розробляють складові інформаційного пакету спеціальності, документів 

про освіту тощо. 

8.3. Члени групи забезпечення мають право отримувати необхідну для 

виконання доручених функцій інформацію у відповідних підрозділах 

Університету. 

8.4. У разі наявності суперечностей між керівниками груп забезпечення 

спеціальностей в межах одного інституту/факультету, питання розглядається 

на засіданні Вченої ради інституту/факультету. 

У разі наявності суперечностей між керівниками груп забезпечення 

спеціальностей кількох інститутів/факультетів, питання розглядається на 

засіданні Вченої Ради Університету. 


