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Закон України «Про вищу освіти»
Розділ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти

• Система внутрішнього забезпечення якості передбачає
здійснення таких процедур і заходів:…

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-
педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та 
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 
офіційному веб-сайті закладу вищої освіти …та в будь-який інший
спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 
наукових і науково-педагогічних працівників…



Постанова КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (із змінами від 27.12.2019) 

• 2. Педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно
підвищувати свою кваліфікацію…

• 4. Система внутрішнього забезпечення якості освіти закладів
освіти, сформована у порядку, визначеному законодавством, включає в 
себе підвищення кваліфікації…

• 6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати
кваліфікацію за різними формами, видами…

• 21. Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої та
післядипломної освіти підвищують свою кваліфікацію згідно з цим
Порядком не рідше одного разу на п’ять років…

• 23. Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних та науково-
педагогічних працівників закладів вищої і післядипломної освіти
протягом п’яти років не може бути меншим ніж шість кредитів
ЄКТС (180 годин)…

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n8


Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

освітньої діяльності
(Із змінами від 24.03.2021)

• 30. Здобувач ліцензії забезпечує подання в електронній
формі відомостей про кадрове та матеріально-технічне
забезпечення закладу освіти … до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО)

• Ліцензіат повинен забезпечити актуальність відомостей
про кадрове та матеріально-технічне забезпечення в
ЄДЕБО



Постанова КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої

діяльності
(Із змінами від 24.03.2021)

• 36. Здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен забезпечити кожний
освітній компонент освітньої програми ….науково-педагогічними
(педагогічними) та/або науковими працівниками з урахуванням
відповідності їх освітньої та/або професійної кваліфікації

• Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники
….повинні мати не менше чотирьох досягнень у професійній
діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 цих
Ліцензійних умов



38. Досягнення у професійній діяльності, які
зараховуються за останні п’ять років:не

ДОСЯГНЕННЯ

• 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 ….або наявність не менше
п’яти свідоцтв про реєстрацію
авторського права на твір;

ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДАННІ 
ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

• 1)- недостатньо публікацій

• - надлишок публікацій

• - опубліковані не в фахових 
виданнях

• - немає публікацій у 
наукометричних виданнях

• - тези замість статей

• - неврахування періоду 5 років 
(2018-2022)

• 2) патенти не ідентифіковані 
(серія, номер, дата, співавтори)



38. Досягнення у професійній діяльності, які
зараховуються за останні п’ять років:

• 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);

• 3) ідентифікація видання 
(автори, назва, видавництво, 
рік, кількість сторінок, 
наявність міжнародного
стандартного номера ISBN)

ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДАННІ 
ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ДОСЯГНЕННЯ



38. Досягнення у професійній діяльності, які
зараховуються за останні п’ять років:

ДОСЯГНЕННЯ

• 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 (3)
найменування;

• 5) захист дисертації на здобуття
наукового ступеня;

ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДАННІ 
ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

• 4) - видання не ідентифіковані / 
частково ідентифіковані

• - недостатня кількість видань

• Застарілі публікації

• 5) захист дисертації упродовж звітного 
періоду (2018-2022) науково-
педагогічного працівника, який подає 
відомості



38. Досягнення у професійній діяльності, які
зараховуються за останні п’ять років:

• 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;

• 6) відсутність даних про ПІБ 
здобувача, назву дисертації, 
номер, серію диплому, дату 
видачі, ким виданий

• 7) неповні/відсутні дані про 
шифр, спеціальність ради, 
назву закладу, при якому 
утворена, дату засідання, ПІБ 
дисертанта, назву дисертації

ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДАННІ 
ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ



38. Досягнення у професійній діяльності, які
зараховуються за останні п’ять років:

• 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;

ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДАННІ 
ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

• 8) - наукове керівництво НДР 
ототожнюється з керівництвом 
дисертанта; 

• - відсутні/неповні дані про 
ідентифікацію наукового 
видання

• - видання не включено до 
переліку фахових видань 
України



38. Досягнення у професійній діяльності, які
зараховуються за останні п’ять років:

• 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…

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

• 11) наукове консультування
підприємств, установ, організацій не 
менше трьох років, що здійснювалося
на підставі договору із закладом вищої
освіти (науковою установою);

ТИПОВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДАННІ 
ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

• 9) не ідентифіковано наказ 
МОН України, яким 
утворено склад експертної 
ради (дата, номер)

• 10) неповна інформація про 
проєкт (назва, організація-
виконавець, підтримуюча 
організація, керівник 
проєкту, термін виконання, 
виконавці, місце виконання)



38. Досягнення у професійній діяльності, які
зараховуються за останні п’ять років:

• 12) наявність апробаційних та/або 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;

• 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) (лікувальна робота як складова науково-педагогічної
роботи не враховується)



• 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,

• 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.



Наказ МОН України від 05.03.2021 № 299
Про затвердження Примірного переліку цільових показників…

• 16. Збільшення кількості публікацій у фахових  наукових 
виданнях України категорії  “А” (або категорій “А” і “Б”), 
виконаних науково-педагогічними, науковими та педагогічними  
працівниками, які працюють за основним місцем роботи у 
закладі вищої освіти

• 20. Збільшення кількості науково-педагогічних та наукових 
працівників закладу вищої освіти, які не менше шести місяців 
працюють за основним місцем роботи у закладі вищої освіти і 
мають не менше п’яти наукових публікацій у фахових 
наукових виданнях України категорії  “А”, в загальному 
контингенті науково-педагогічних та наукових працівників, які 
працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи



ПРОПОЗИЦІЇ

• 1. Ретельно ознайомитись з п. 38 Ліцензійних умов кожному науково-
педагогічному працівникові кафедри

• 2. Скласти план заходів з досягнення відповідності професійної 
кваліфікації на поточний рік (відповідність Ліцензійним умовам та 
вимогам до підвищення кваліфікації)

• 3. На основі персональних планів скласти відповідний план кафедри, 
куди включити, зокрема, підготовку необхідної кількості публікацій, 
керівництво НДР, аспірантами, участь у міжнародних проєктах, 
експертних, захисних радах, підвищення кваліфікації, підготовку 
патентів, підручників, монографій і т. і.)

• 4. Забезпечити персональний моніторинг досягнень та моніторинг 
виконання плану кафедри

• 5. Забезпечити за результатами моніторингу повноцінний облік 
досягнень кожного працівника не менш як за 4-ма позиціями щороку 

• 6. Забезпечити оприлюднення результатів досягнень на офіційному 
вебсайті університету





№ з/п згідно з
п. 38

ГОРАЧУК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

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

Інформація, що підтверджує досягнення

1) Піщиков В. А, Процюк О. В., Гойда Н. Г., Горачук В. В., Линчак О. В. Оптимізація системи профілактики вродженої
патології при наданні первинної медичної допомоги. Wiadomości Lekarskie. 2018. Vol. 71. No 7. P. 1325-1330. URL: 
https://wiadlek.pl/wp-content/uploads/2020/01/WL-7-2018.pdf. Видання, індексоване Scopus. 

2) Glebova E. E., Horachuk V. V., Verba E. A. Organization of dermatovenerologic medical care: domestic realities and world 
practice (review of literature). Wiadomości Lekarskie. 2019. Vol. 72. No 11. Part 1. P. 2187 – 2191. DOI: 
10.36740/WLek201911122. Видання, індексоване Scopus.

3) Krut A. G., Horachuk V. V. Patient satisfaction with dental care (on the results of sociological research). Wiadomości
Lekarskie. 2021. Vol. 74. No 3. Part II. P. 674-677. DOI: 10.36740/WLek202103220. Видання, індексоване Scopus

4) Дмитренко И. А., Круть А. Г., Толстанов К. О., Горачук В. В. Концептуальная модель организации 
стоматологической помощи: мировой опыт как возможность прогресса для Украины (обзор). Georgian Medical
News. 2021. №. 5 (314). С. 70 – 77. URL: https://www.geomednews.com/ru/v314-may-2021.html. Видання, індексоване
Scopus.

5) Толстанов О. К., Круть А. Г., Дмитренко І. А., Горачук В. В. Проблеми регулювання якості медичної допомоги в 
Україні та основні напрями їх вирішення. Медичні перспективи. 2022. Т. 27. № 1. С. 166–173. DOI: 10.26641/2307-
0404.2022.1.254468. Видання, індексоване Scopus та Web of Science.



№ з/п

згідно з п. 
38 Ліц-их 

умов

ГОРАЧУК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

З Наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або
монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у 
співавторстві…

Інформація, що підтверджує досягнення

Управління якістю медичної допомоги: науково-практичні підходи до вдосконалення: 
Навчальний посібник. / Вороненко Ю. В., Михальчук В. М., Горачук В. В.; за заг. ред. академіка
НАМН України  Вороненка Ю. В. Біла Церква, видавець Пшонківський О.В., 2018. 2-е 
вид.,випр. та доп. 132 с. ISBN 978-966-11-0788-4.

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

Інформація, що підтверджує досягнення

Аспірант Глєбова Є. Є., тема дисертації «Медико-соціальне обґрунтування моделі організації медичної
допомоги пацієнтам з косметичними дефектами» за спеціальністю 222 «Медицина». Захист у 
спеціалізованій вченій раді ДФ 26.613.030  20 квітня 2021 р., наказ МОН України про присвоєння ступеня
доктора філософії № 1017 від 27 вересня 2021 р., диплом ДР № 002 890, виданий НУОЗ України імені П. 
Л. Шупика



№ з/п 

згідно з п. 
38 Ліц-их 

умов

ГОРАЧУК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

7 Участь в атестації наукових кадрів як… члена постійної спеціалізованої вченої
ради

Інформація, що підтверджує досягнення

Член спеціалізованої вченої ради Д.26.613.07 за спеціальністю «Соціальна
медицина» (Наказ МОН України №1166 від 23.12.2022 р.)

8 Виконання функцій (повноважень, обов’язків)… члена редакційної колегії… 
наукового видання, включеного до переліку фахових видань України

Інформація, що підтверджує досягнення

Член редакційної колегії наукових фахових видань України категорії «Б»: 
«Здоров’я суспільства» (наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886); 
«Україна. Здоров’я нації» (наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886).



ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

№ п/п ПІБ НПП Назва курсів Дата проходження курсів 

(термін, години)

Місце/заклад 

проходження курсів

Наявність сертифікату 

чи посвідчення

1 Горачук Вікторія 

Валентинівна

Управління 

якістю науково-

дослідницької 

діяльності у 

закладах вищої та 

фахової 

передвищої освіти 

в умовах воєнних 

реалій

10.05-21.06.2022, 

180 годин 

(6 кредитів 

ЄКТС)

Інститут 

педагогічної 

освіти і освіти 

дорослих імені 

Івана Зязюна

НАПН України

Свідоцтво 

про 

підвищення 

кваліфікації

2022-1071-

1007394-

100008



УЗАГАЛЬНЕНА ТАБЛИЦЯ ДОСЯГНЕНЬ НПП КАФЕДРИ 
/ФАКУЛЬТЕТУ

ПІБ 1 2 3 4 5 … 20

Іваненко 

ІК
+ + + +

Петренко 

АО
+ + + +

…..

Артемен-

ко КС
+ + + +

Вимоги п. 38 ліцензійних умов



ПРОПОЗИЦІЯ ДОПОВНИТИ НАЯВНІ ДАНІ:   
Інформацію про особисті досягнення науково-педагогічних працівників можна знайти на сторінках 
факультетів: (посилання)



https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-
kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya




