






Додаток 1

Картка кадрового забезпечення Інформація

Кафедра

ПІБ
Відомості про підвищення кваліфікації (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі і кількість 

навчальних кредитів (годин)  

Відомості щодо відповідності освітньої та/ або професійної кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та наукових працівників освітньому компоненту 

визначаються (відповідно до п.37 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ( в 

редакції Постанови №365  від 24 березня 2021 р.) на підставі документів встановленого зразка 

про:

- вищу освіту;

- присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність (предметна спеціальність, 

спеціалізація;

- наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом

 (спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-педагогічної, наукової 

діяльності);

- керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня 

за спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном;

- щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до переліку фахових видань 

України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection, протягом останніх п’яти 

років.  

Документи,* що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію працівника  

(сканкопії оригіналів документів)

Диплом бакалавра(номер, спеціальність, кваліфікація,ким виданий, дата видачі).  

Диплом спеціаліста (серія, номер, спеціальність, кваліфікація,ким виданий, дата видачі).  

Диплом магістра( серія, номер, спеціальність, кваліфікація,ким виданий, дата видачі).  

Диплом доктора філософії(серія, номер, науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, 

тема дисертації, ким виданий, дата видачі).  

Диплом кандидата наук (серія, номер, науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, ким виданий, дата видачі).  

Диплом доктора наук (серія, номер, науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема 

дисертації, ким виданий, дата видачі).  

Атестат доцента (серія, номер, вчене звання, ким виданий, дата видачі).  



Атестат професора (серія, номер, вчене звання, ким виданий, дата видачі).  

Досягнення у професійній діяльності визначаються (відповідно до п.п.36, 38 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ( в редакції Постанови №365  

від 24 березня 2021 р.), які зараховуються за останні П'ЯТЬ років (не менше 

чотирьох досягнень) :  

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових 

видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection;  

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, 

включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;  
3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 

1,5 авторського аркуша на кожного співавтора);  

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-

методичних праць загальною кількістю три найменування;  

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня;  

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового 

ступеня;  
7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої 

ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад;

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового 

видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що 

індексується в бібліографічних базах;

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі галузевої 

експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох 

експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій 

(підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, наукових/науково-методичних/експертних рад 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості 

освіти із здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю);



10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на 

підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою);

12) наявність апробаційних та/аб;о науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-

експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної 

підготовки) в обсязі не менше 50 аудиторних годин на навчальний рік

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 

комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; 

керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських мистецьких 

конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення 

провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став 

призером або лауреатом міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або 

Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, фестивалів, робота у складі організаційного комітету 

або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); керівництво студентом, який брав участь в 

Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, 

Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного 

секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною 

делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;  

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових навчальних предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів чи II-III етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук 

України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня);

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої 

освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй 

(для вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);



18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних сил країн - членів НАТО 

(для вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти);

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях;

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності).

* Під час визначення досягнень у професійній діяльності науково-педагогічного 

(наукового) працівника можуть зараховуватися досягнення за попередніми 

місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в 

роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, академічна відпустка, 

призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, 

тривала непрацездатність тощо)

* Вимога наявності досягнень у професійній діяльності не застосовується до 

науково-педагогічних (наукових) працівників із стажем науково-педагогічної 

роботи менше трьох років, працівників, що мають статус учасника бойових дій, 

а також до фахівців-практиків, які працюють на посадах науково-педагогічних 

(наукових) працівників на умовах сумісництва в обсязі 0,25 або менше, або 150 

годин навчального навантаження на навчальний рік.

* Примітка. Документи, що підтверджують зміну прізвища



Додаток 2 
ГРАФІК 

оновлення інформації в базі ЄДЕБО кафедрами університету 

 

№ 

з/п 

Дата Назва  

інституту/факультету 

Назва кафедри 

1.  6 вересня 2021 –  

9 вересня 2021 

Фінансово-

економічний 

Міжнародних відносин і аудиту 

Економічного аналізу і фінансів 

Економіки та економічної 

кібернетики 

Маркетингу 

Туризму та економіки підприємства 

2.  6 вересня 2021 –  

9 вересня 2021 

Будівництва Будівництва, геотехніки та 

геомеханіки 

Фізики 

Геодезії 

Маркшейдерії 

3.  6 вересня 2021 –  

9 вересня 2021 

Інститут 

природокористування 

Гірничої інженерії та освіти 

Відкритих гірничих робіт 

Транспортних систем і технологій 

Охорони праці та цивільної безпеки 

Екології та технологій захисту 

навколишнього середовища 

Фізичного виховання та спорту 

4.  6 вересня 2021 –  

9 вересня 2021 

Механіко-

машинобудівний 

Технологій машинобудування та 

матеріалознавства 

Конструювання, технічної естетики 

та дизайну 

Будівельної, прикладної та 

теоретичної механіки 

Інжинірингу та дизайну в 

машинобудуванні 

Управління на транспорті 

Гірничої механіки 

Автомобілів та автомобільного 

господарства 

Технологічного інжинірингу 

переробки матеріалів 

5.  8 вересня 2021 – 

13 вересня 2021 

 

Інформаційних 

технологій 

Інформаційних технологій та 

комп’ютерної інженерії 

Програмного забезпечення 

комп'ютерних систем 

Системного аналізу і управління 

Безпеки інформації та 

телекомунікацій 

6.  8 вересня 2021 – 

13 вересня 2021 

 

Менеджменту Прикладної економіки, 

підприємництва та публічного 

управління 

Менеджменту 

Економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин 

Іноземних мов 



7.  8 вересня 2021 – 

13 вересня 2021 

 

Інститут гуманітарних 

і соціальних наук 

Історії і політичної теорії 

Цивільного, господарського та 

екологічного права 

Публічного права 

Філософії і педагогіки 

Філології та мовної комунікації 

8.  10 вересня 2021 –

15 вересня 2021 

Електротехнічний Перекладу 

Електроенергетики 

Електроприводу 

Електротехніки 

Кіберфізичних та інформаційно-

вимірювальних систем 

9.  10 вересня 2021 – 

15 вересня 2021 

 

Природних наук та 

технологій 

Вищої математики 

Нафтогазової інженерії та буріння 

Хімії 

Геофізичних методів розвідки 

Гідрогеології та інженерної геології 

Загальної та структурної геології 

Геології та розвідки родовищ 

корисних копалин 

 

 

*Примітка 

Коригування графіку можливе за наявності вільних робочих місць в комп'ютерному класі 

ЄДЕБО (кімн. 4/25) 


