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УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

НАКАЗ№ ---

м . Київ 

Про заходи щодо забезпечення ліцензування 

освітньої діяльності з підготовки докторів 

філософії за спеціальностями НТУУ "КПІ" 

2І' п~ «L » _ _ L,.,,_ ::;) __ 20 16 р. 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 20 1 5р. 

№ 11 87 "Про затвердження Ліценз ійних умов провадження освітньої діяльності . . ,, .. . . ...... . 
закладш освпи та своєчасно~ шдготовки лщензшних справ 1 отримання 

ліцензій на підготовку ДОІ(ТОрів ф ілософії за спеціальностями ун іверситету 

НАКАЗУЮ: 

1. Департаменту навчальної роботи (ДНР) спільно з департаментом науІ(И 

та інноватики (ДНІ) : 

до 10.04.20 16 р . з урахуванням результаті в внутрішнього л і цензування 

провести моюторинг випускових кафедр ун 1 верситету щодо 1х 

спроможност1 здІИснювати пщготовку ДОІ(Торш філософії за 

спеціальностями Перелі/(у-20 15 відповідно до Ліцензійних умов, 

визначених Постановою Кабінету Міністр і в України від 30.1 2.2015 р. 
№ 1187 і надати пропозиції щодо спеці альностей, ліценз ійних обсягів 
підготовІ(И та переліку випускових кафедр, які спроможні здійснювати 

зазначену підготовку (виконавці : в ідділ акредитації ДНР та в ідділ 
аспірантури та докторантури ДНІ); 

- до 15.04.201 6 р. підготувати нормативн і документи і організувати 
розроблення стандартів вищої освіти (СВО), осв ітньо-наукових програм 

(освітніх і наукових складових) і навчальних план і в підготоВІ(И доІ(торів 

ф ілософії та структури л іценз ійних справ (виІ(онавці : навчально
методичний , навчальний відділи та відділ аІ(редитації ДНР). 

2. Головам науково-методичних комісій (НМК) ун іверситету сшльно з 

кер івництвом відпов ідних інститутів, факуJ 1 ьтетів: 
до 05.04.2016 р. визначити і затвердити на засіданнях НJvІК : 



а) склад робочої групи з розроблення стандарту вищої освіти (СВО), 
освітньо-наукової програми (ОІ-Ш), навчального плану (ІШ), 
індивідуального наукового плану (ІНП) підготовки докторів філософії з 
кожної спеціальності. Розроблення і затвердження документів завершити 
ДО 22.04.2016 р.; 

б) склад проектної робочої групи з формування ліцензійної справи з 
підготовки докторів філософії. 

до 25.04.2016 р. забезпечити формування ліцензійної справи відповідно 
до вимог Постанови КМУ від 30.12.2015 р. № 1187 та надання її в 
друкованому вигляді для попередньої експертизи до відділу акредитації 
ДНР (кімната 303-1, тел.: 204-81-51). 

3. Керівниками проектних робочих груп (гарантами освітньо-наукових 
програм) призначити голів підкомісій НМК університету з відповідної 
спеціальності (згідно з наказом ректора від 28.12.2015 р. № 1-292). 

4. Методичне і консультаційне супроводження розробки нормативних 

документів покласти на навчально-методичний та навчальний відділи 
ДНР, а ліцензійних справ - на відділ акредитації ДНР та відділ 
аспірантури і докторантури ДНІ. 

5. Подання ліцензійних справ до Департаменту атестації кадрш вищої 

кваліфікації ман України та організащине супроводження питань, 

пов' язаних з отриманням ліцензій на підготовку докторів філософії із 
спеціальностей університету, покласти на в1ддш асшрантури та 

докторантури ДНІ. 

б. Департаменту перспективного розвитку (ДПР) до 15.04.2016 р. підготувати 
документи та забезпечити внесення інформації до ЄДЕБО про: 

відповідність приміщень університету та його матеріально-технічної бази . . . . 
нормам з охорони пращ - при навчаню за спец1альностями з шдвищеною 

небезпекою (виконавець: відділ охорони праці ДПР); 

деталізовані паспорти навчальних корпусів (виконавець: відділ контролю 

використання площ університету ДПР, голови координаційних рад 

навчальних корпусів). 

7. Керівництву департаменту адміністративно-господарської роботи до 

15.04.2016 р. забезпечити отримання документів та внесення інформації 
до ЄДЕБО про: 

право власності на усі навчальні корпуси університету; 

відповідність приміщень університету та його матеріально-технічної бази 

санітарним нормам; 

відповідність приміщень та матеріальної бази університету вимогам 

правил пожежної безпеки. 

8. Керуючому справами, начальнику відділу кадрів та архівної справи, 
директору конструкторського бюро інформаційних систем та начальнику 

інформаційно-обчислювального центру забезпечення навчального 

процесу ДНР організувати та забезпечити до 15.04.2016 р. подання в 



електронному вигляд~ даних та відомостей про кадрове забезпечення 

університету до ЄДЕБО. 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора 

Якименка Ю.І. та проректора з наукової роботи Ільченка М.Ю. 

Ректор М.З . Згуровський 



Проект наказу вносить: 

Начальник навчально-методичного 

Надруковано в 1 примірнику 
на 3 аркушах 

Виконавець : Угольніков В.ТО. 

Тел . 204-81-51 
Друкувала: Кіліхевич О.А. 

Тел . 204-8 1-51 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший 

пр~rкт;и-
~ 0.М.Новіков 

Проректор 

q П.В.Ковальов 
Керуючи ~ 7fвами 

Я.lО.Цимбаленко 
---+-Н-+--

ІОри <0нсульт 

ftlиrij' 

Розрахунок розсилки: 

Завірена паперова 1~опія 

І . На розмноження (в ус і підрозділи 

ун іверситету); 

Еле1пронна 1~опія: 

2. Веб-сайт 


