Звіт
за результатами публічного громадського обговорення
проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів чисельності здобувачів вищої
освіти (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну
посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах державної форми власності»
1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:
Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативів чисельності здобувачів вищої освіти (курсантів),
аспірантів (ад’юнктів), докторантів, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у
вищих навчальних закладах державної форми власності».
3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:
ДУ НМЦ «Агроосвіта», вищі навчальні заклади, громадяни.
4. Інформація про пропозиції, що надійшли за результатами обговорення та їх врахування:
№

Зміст пропозиції

Автор пропозиції

Прийнята чи відхилена

1

Підпункт 1 пункту 2 проекту доповнити підпунктом «д» такого
змісту:
«д) для вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних
закладів із специфічними умовами навчання), військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів (навчальних підрозділів із
специфічними умовами навчання вищих навчальних закладів),
норматив зменшується на 25 відсотків (за винятком галузі знань 25
«Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону»).»

Заступник начальника Інституту (з
навчальної та наукової роботи)
Інституту спеціального зв’язку та
захисту інформації Національного
технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
Конюшок Сергій Миколайович

відхилено

2

Доповнити проект спеціальністю 208 «Агроінженерія» галузі знань
20 «Аграрні науки та продовольство»

ДУ НМЦ «Агроосвіта»

прийнято

3

Встановити нормативи для спеціальностей галузі знань 20 «Аграрні
науки та продовольство» нормативи 11 (замість 12,5), для
спеціальностей галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» - 8 (замість
10)

ДУ НМЦ «Агроосвіта»

відхилено

1

Ì202315sÎ

№ПРОЕКТ від 13.07.2017

4

Для спеціальностей 191 Архітектура та містобудування (5,5), 022
Дизайн (6) і 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація (6) залишити діючі нормативи (5,0; 6 і 6 відповідно)

Київський національний
університет будівництва і
архітектури

відхилено

5

Встановити граничні нормативи для спеціальностей 101 «Екологія» 8; 161 «Хімічні технології та інженерія» - 10; 162 «Біотехнології та
біоінженерія» - 10; 163 «Біомедична інженерія» - 10; 183 «Технології
захисту навколишнього середовища» - 10; 125 «Кібербезпека» - 8;
134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» - 8; 171 «Електроніка» 10; 172 «Телекомунікації та радіотехніка» - 10; 173 «Авіоніка» - 10;
192 «Будівництво та цивільна інженерія» - 10; 193 «Геодезія та
землеустрій» - 10; 263 «Цивільна безпека» - 10; 275.1 Транспортні
технології (на морському та річковому транспорті) - 8

Національний авіаційний
університет

відхилено

6

Для спеціальності 271 Річковий та морський транспорт залишити
діючий норматив 8 (замість 12 у проекті)

Одеський національний морський
університет

Враховано частково
(норматив 8,5)

7

Для спеціальності 271 Річковий та морський транспорт залишити
діючий норматив 8 (замість 12 у проекті)

проф. Селіванов С.Є., проф. Рожков
С.А., проф. Букетов А.В.,
зав.кафедрами Херсонської
державної морської академії

Враховано частково
(норматив 8,5)

8

Для спеціальності 271 Річковий та морський транспорт залишити
діючий норматив 8 (замість 12 у проекті)

Національний університет «Одеська
морська академія

Враховано частково
(норматив 8,5)

9

Для спеціальності 271 Річковий та морський транспорт залишити
діючий норматив 8 (замість 12 у проекті)

Вадим Захарченко, член
Національної команди експертів з
реформування вищої освіти,
Компетентна особа Міжнародної
морської організації від України

Враховано частково
(норматив 8,5)

10

Доповнити пункт 2 проекту підпунктом такого змісту:
«д) для вищих військових навчальних закладів нормативи
чисельності здобувачів вищої освіти встановлюються державними
органами, до сфери управління яких належать вищі військові
навчальні заклади, за погодженням із центральним органом

Національна академія Служби
безпеки України

2
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прийнято

виконавчої влади у сфері освіти і науки.»

11

Передбачити в проекті нормативи для ОКР спеціаліста набору Д.Ужченко, Луганський
національний університет імені
2016 року
Тараса Шевченка

прийнято

12

Доповнити проект нормативами для спеціальності 227 Фізична Д.Ужченко, Луганський
національний університет імені
реабілітація
Тараса Шевченка

прийнято

13

Доповнити проект пунктом 7 наступного змісту: «Дія цієї постанови Національна академія прокуратури
не поширюється на Національний вищий навчальний заклад, якому України
надано статус дослідницького університету»

відхилено

14

Виконати вимоги Порядку проведення консультацій з громадськістю
з питань формування та реалізації державної політики (пп..8, 12, 17):
- подати Громадській раді проект нормативно-правового акту та
інформаційно-аналітичні матеріали до нього;
- продовжити строк громадського обговорення (має бути не менш як
15 днів);
- оприлюднити повне наукове обґрунтування визначених нормативів;
- створити робочу групу для доопрацювання проекту з урахуванням
внесених пропозицій

С.В. Захарін

прийнято

15

Встановити, що проект набуває чинності не з 20 вересня 2016 року, а
з нового навчального року

С.В. Захарін

Встановлено термін
набуття чинності
01.01.2017 (новий
бюджетний рік)

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
Проект постанови в установленому порядку направлено на погодження з центральними органами виконавчої влади.
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