
РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ 
Київського національного університету технологій та дизайну

від 24 жовтня 2018 р.
«Про виконання вимог нових Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності в Університеті»

З впровадженням нових ліцензійних умов (ЛУ) провадження освітньої 
діяльності закладами вищої освіти посилюються вимоги щодо груп забезпечення 
спеціальностей, за якими готує фахівців Університет, зокрема, до відповідності 
кваліфікації НПП спеціальності, яку забезпечують; публікаційної активності 
НІШ у журналах, що індексуються в науковометричних базах 8сориз та \Уо8; 
іншомовної підготовки НПП на рівні В2; участі у міжнародних проектах тощо. 
Також посилилися вимоги до технологічного забезпечення, зокрема наявність не 
менше 30% мультимедійних класів, об’єктивно обґрунтованої достатності 
лабораторного та навчального обладнання та забезпеченості комп’ютерними 
місцями з технікою не старіших 8 років тощо.

Заслухавши інформацію проректора Гаркавенко С.С. про зміни в 
ліцензійних умовах, затвердженні Постановою КМ України від 10 травня 2018р. 
№ 347 «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти від 30 грудня 2015р.» та посилення тим вимог до 
діяльності Університету

ВЧЕНА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Інформацію проректора Гаркавенко С.С. про завдання Університету 

щодо виконання вимог нових ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти взяти до відома.

2. Деканам факультетів, директорам інститутів та коледжів:
2.1.Сформувати групи забезпечення спеціальностей чітко дотримуючись 

вимог ЛУ, зокрема кількості членів груп і їх якісного складу. Відомості про 
якісний склад груп забезпечення освітніх програм спеціальностей та Інформацію 
про види і результати професійної діяльності (згідно п. 30 ЛУ) членів групи 
забезпечення освітніх програм спеціальності подати до НМЦУПФ.

Термін виконання -  до 3.12.2018р.
2.2.Переглянути та подати пропозиції щодо оптимізації ліцензійних 

обсягів спеціальностей. Інформацію подати до НМЦУПФ.
Термін виконання — до 03.12.2018 р.
2.3. Активізувати роботу кафедр з проведення акредитаційного 

самоаналізу та підготовки справ для акредитації освітніх програм, за яким є 
випускники у 2018-2019 н.р. Термін виконання -  до 30.05.2019.

3. Завідувачам випускових кафедр:



3.1. Забезпечити виконання кадрових вимог щодо забезпечення 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти, а 
саме: рівень наукової та професійної активності НІШ на рівні не менше 4-х 
видів та результатів з перелічених у п.ЗО ЛУ.

3.2. З метою своєчасного проходження процедури ліцензування підготовки 
іноземців та осіб без громадянства (згідно з Постановою КМУ від 10.05.2018 
№347 до 31.12.2019 р.) забезпечити виконання вимог ЛУ, зокрема, наявність в 
проектній групі кожної спеціальності, за якими навчаються іноземці, НІ 111 зі 
знанням англійської мови та сертифікатом рівня В2 та підготувати проект 
ліцензійної справи щодо провадження освітньої діяльності з метою підготовки 
іноземців та осіб без громадянства за спеціальностями, які будуть в подальшому 
запропоновані для вступу до університету іноземцям.

Термін виконання -  до 30.06.2019.
4. З метою покращення матеріально-технічного забезпечення освітнього 

процесу планово-фінансовому відділу включити до кошторису університету на 
2019 р. витрати на оновлення комп’ютерної техніки, враховуючи потреби в 
мультимедійному обладнанні. Проректору Чабану В.В. подати до ПФВ 
відповідну службову та забезпечити замовлення зазначеної техніки та 
обладнання.

Термін виконання -  до 30.08.2019.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора Гаркавенко С.С.

Голова Вченої ради І.М. Грищенко

Секретар Вченої ради Н.В. Первая


