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Норматив Фактично Відхилення 

1. Частка науково-педагогічних працівників із  

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин соціально-

гуманітарного циклу дисциплін навчального плану 

спеціальності (% від кількості годин) 

– – – 

у тому числі, які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
– – – 

2. Частка науково-педагогічних працівників із  

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

фундаментального циклу дисциплін навчального 

плану спеціальності (% від кількості годин)  

(за винятком військових навчальних дисциплін) 

– – – 

у тому числі, які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
– – – 

з них: 

докторів наук або професорів (при розрахунку частки 

докторів наук, професорів дозволяється враховувати 

до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 

безперервної роботи в даному навчальному закладі не 

менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 

підручників або навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки України) 

– – – 

3. Частка науково-педагогічних працівників із  

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин фахових 

дисциплін навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин) 

– – – 

у тому числі, які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
– – – 

з них: 

докторів наук або професорів (при розрахунку частки 

докторів наук, професорів дозволяється враховувати 

до 1/2 кандидатів наук, доцентів, які мають стаж 

безперервної роботи в даному навчальному закладі не 

– – – 



 

менше 10 років, а також є авторами (співавторами) 

підручників або навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки України) 

4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, 

які викладають лекційні години дисциплін 

навчального плану спеціальності та працюють у 

даному навчальному закладі за основним місцем 

роботи (% від кількості годин для кожного циклу 

дисциплін навчального плану) 

   

- гуманітарної підготовки 25 100 +75 

- природничо-наукової та загальноекономічної 

підготовки 
25 60,2 +35,2 

- професійно-практичної підготовки 25 43,3 +18,3 

5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 

фундаментальної підготовки 
+ + – 

6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 

підготовки, яку очолює фахівець відповідної науково-

педагогічної спеціальності: 

+ + – 

доктор наук або професор – – – 

кандидат наук, доцент – – – 

 

 

 


