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замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти, які знаходяться у сфері управління МОН 

 

Редакція проекту Зміст пропозиції  Автор  

Прийнято 

чи 

відхилено  

К1 – критерій якості наукової 

роботи у закладі вищої освіти (разом з 

відокремленими структурними 

підрозділами закладу вищої освіти, 

структурними підрозділами закладу 

вищої освіти, які знаходиться в інших 

населених пунктах, аніж 

місцезнаходження закладу вищої 

освіти); 

 

К1 = 1 + питома вага штатних 

науково-педагогічних та наукових 

працівників закладу вищої освіти, у 

тому числі відокремлених структурних 

підрозділів закладу вищої освіти, 

структурних підрозділів закладу вищої 

освіти, які знаходиться в інших 

населених пунктах, аніж 

місцезнаходження закладу вищої 

освіти, які працюють за основним 

місцем роботи не менше шести місяців і 

мають не менше п’яти наукових 

публікацій у періодичних виданнях, які 

на час публікації було включено до 

наукометричних баз Scopus, або Web of 

Science Core Collection, в загальному 

контингенті науково-педагогічних і 

1. До показника К1 

пропонуємо ввести критерій якості 

кадрового забезпечення – кількість 

докторів  наук, професорів, доцентів, 

кандидатів наук, що забезпечують 

якість освітнього процесу за 

спеціальністю. Такі показники є 

ключовими при ліцензуванні 

спеціальностей та акредитації 

освітніх програм. 

Натомість  у проекті наказу 

показник  К1 = 1 + питома вага 

штатних науково-педагогічних та 

наукових працівників закладу вищої 

освіти … які … мають не менше п’яти 

наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричних баз 

Scopus або Web of Science Core 

Collection. Цей показник не є 

об'єктивним, так як істотно не 

впливає на якість забезпечення 

освітнього процесу.  

2. К1 = 1 + питома вага 

штатних науково-педагогічних та 

наукових працівників закладу вищої 

освіти, у тому числі відокремлених 
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наукових працівників, які працювали у 

закладі вищої освіти (разом з 

відокремленими структурними 

підрозділами закладу вищої освіти, 

структурними підрозділами закладу 

вищої освіти, які знаходяться в інших 

населених пунктах, аніж 

місцезнаходження закладу вищої 

освіти) за основним місцем роботи 

станом на 31 грудня попереднього 

календарного року. 

 

структурних підрозділів закладу 

вищої освіти, структурних підрозділів 

закладу вищої освіти, які знаходиться 

в інших населених пунктах, аніж 

місцезнаходження закладу вищої 

освіти, які працюють за основним 

місцем роботи не менше шести 

місяців і мають не менше п’яти 

наукових одноосібних публікацій у 

періодичних виданнях, які на час 

публікації було включено до 

наукометричних баз Scopus, або Web 

of Science Core Collection, в 

загальному контингенті науково-

педагогічних і наукових працівників, 

які працювали у закладі вищої освіти 

(разом з відокремленими 

структурними підрозділами закладу 

вищої освіти, структурними 

підрозділами закладу вищої освіти, 

які знаходяться в інших населених 

пунктах, аніж місцезнаходження 

закладу вищої освіти) за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня 

попереднього календарного року. 
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К4 – регіональний критерій.  

 

К4 = 1,1 (для переміщених 

закладів вищої освіти та закладів вищої 

освіти, розташованих на території 

Донецької та Луганської областей (де 

К4 – регіональний критерій.  

Пропонуємо вилучити 

показник К4 – регіональний критерій, 

оскільки він суперечить статті 24 

Конституції України, згідно з яким 

громадяни України мають рівні 
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здійснюють свої повноваження обласні 

військово-цивільні адміністрації); 

К4 = 1,04 (для закладів вищої 

освіти (відокремлених структурних 

підрозділів закладів вищої освіти, 

структурних підрозділів закладу вищої 

освіти, які знаходиться в інших 

населених пунктах, аніж 

місцезнаходження закладу вищої 

освіти) у Житомирській, 

Кіровоградській, Миколаївській, 

Сумській, Херсонській, Хмельницькій, 

Чернігівській областях); 

К4 = 1,0 (для закладів вищої 

освіти, відокремлених структурних 

підрозділів закладів вищої освіти, 

структурних підрозділів закладу вищої 

освіти, які знаходиться в інших 

населених пунктах, аніж 

місцезнаходження закладу вищої 

освіти, у місті Києві); 

К4 = 1,02 в інших випадках. 

 

конституційні права й свободи та є 

рівними перед законом. 

«Не може бути привілеїв чи 

обмежень за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками». 

 

 

К5 – критерій акредитованості 

магістерської освітньої програми 

(спеціальності до запровадження 

акредитації освітніх програм) у закладі 

вищої освіти. До акредитованих 

прирівнюється освітня програма 

(спеціальність), з якої існує позитивний 

висновок експертної комісії з 

акредитації станом на дату подання 

довідки про діяльність учасника 

конкурсного відбору, але не пізніше 15 

червня поточного року.  

К5 - критерій акредитованості 

магістерської освітньої програми 

(спеціальності до запровадження 

акредитації освітніх програм) у 

закладі вищої освіти. До 

акредитованих прирівнюється освітня 

програма (спеціальність), з якої існує 

сертифікат з акредитації станом на 

дату подання довідки про діяльність 

учасника конкурсного відбору, але не 

пізніше 15 червня поточного року. 
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К5 = 1,1 для акредитованих 

освітніх програм (спеціальностей); 

К5 = 1,0 в інших випадках. 

 

К5 = 1,1 для акредитованих 

освітніх програм (спеціальностей); 

К5 = 1,0 в інших випадках. 

 

К9 = 1 + питома вага випускників 

закладу вищої освіти за цією 

спеціальністю (спеціалізацією) за 

денною формою навчання, які здобули 

ступінь магістра в попередньому 

календарному році і яким була 

виплачена одноразова адресна грошова 

допомога у п'ятикратному розмірі 

прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, установленого на 1 

січня календарного року, які уклали на 

строк не менш як три роки договір про 

роботу на посадах педагогічних 

працівників у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних 

закладах відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 

вересня 2006 року № 1361 «Про надання 

одноразової адресної грошової 

допомоги деяким категоріям 

випускників вищих навчальних 

закладів», в загальній кількості 

випускників закладу вищої освіти за 

цією спеціальністю (спеціалізацією) за 

денною формою навчання, які здобули 

ступінь магістра в попередньому 

календарному році (щодо 

спеціальностей (спеціалізацій) галузі 

знань 01 «Освіта/Педагогіка» за денною 

формою навчання); 

Зауваження щодо врахування 

працевлаштування (виплата 

одноразової адресної грошової 

допомоги) 

1. Право отримати допомогу 

можуть випускники лише, що пішли 

працювати в професійно-технічні і 

загальноосвітні заклади, магістри 

мають право працювати в вищих 

навчальних закладах і туди йдуть 

працювати, а ось допомгу тоді він 

впринципі отримати не може. 

2. Багато випускників не беруть 

допомогу, так як це малі гроші, після 

минулорічних змін це 5-прожиткових 

мінімумів ( це було 6440 грн для 2017 

року, а для 2018 року дещо більше), а 

тут не забувайте треба 3 роки 

відробити. 

 

Пропоную сприяти 

поверненню розміру допомоги у 

розмірі 5-мін.зарплат, а також 

враховувати загальну к-сть 

випускників, що отримали дану 

допомогу. Гляньте на останній наказ 

(1461), лише 754 чоловіки отримали 

допомогу на 40 ВНЗ, дана сума 

грошей смішна.  

Andrey Len  Відхилено 



 К10 – коофіцієнт володіння 

викладачами іноземними мовами та 

наявності у них сертифікату-

підтвердження знань іноземної мови 

рівня В2.  
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