
ПОЛОЖЕННЯ

про групу забезпечення спеціальності в НТУ«ХПІ»
Положення про групу забезпечення спеціальності в НТУ«ХПІ» розроблено у 

відповідності до: закону України «Про вищу освіту», Постанови КМУ від 30.12.2015р. 

№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти», Постанови КМУ від 10. 05.2018р. № 347 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 № 1187».

1 Загальні положення

1.1 Група забезпечення спеціальності в НТУ «ХПІ» повинна 

складатися з науково-педагогічних або наукових працівників, які 

працюють в НТУ «ХПІ» за основним місцем роботи та мають 

кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять 

(входили) до жодної групи забезпечення НТУ «ХПІ» або іншого 

закладу вищої освіти в поточному семестрі.

1.2 Члени групи забезпечення спеціальності безпосередньо 

беруть участь в освітньому процесі і відповідають 

кваліфікаційним вимогам, визначеним «Ліцензійними умовами». 

Відомості про якісний склад групи забезпечення освітніх програм 

спеціальності оформлюється згідно відповідного додатку 

«Ліцензійних умов».



1.3 Склад групи забезпечення спеціальності повинен відповідати 

таким вимогам:

– мати науковий ступінь та/або вчене звання, а також 

кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену 

науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи іншою 

професійною діяльністю за відповідною спеціальністю за не 

менш як сімома видами чи результатами, переліченими у 

«Ліцензійних умовах»;

– частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, 

встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність, і становить не менше 50 відсотків 

– бакалавра, 60 відсотків – магістра, доктора філософії;

– частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 

вчене звання професора, встановлюється для найвищого рівня, 

за яким фактично провадиться освітня діяльність і становить не 

менше 10 відсотків загальної кількості членів групи забезпечення 

для рівня бакалавра, 20 відсотків – магістра, 30 відсотків – доктора 

філософії.



1.4 Кількість членів групи забезпечення спеціальності є 

достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 

здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з 

відповідної спеціальності (для дистанційної форми навчання не 

більше 60 здобувачів).

1.5 Склад групи забезпечення спеціальності обговорюється та 

формується на засіданні Вченої ради навчально-наукового інституту 

або факультету. З членів групи забезпечення, на засіданні Вченої 

ради навчально-наукового інституту або факультету, обирається 

голова групи забезпечення спеціальності. Голову та склад групи 

забезпечення спеціальності затверджує ректор НТУ «ХПІ».

1.6 Будь які зміни у складі групи забезпечення спеціальності 

відбуваються за поданням завідувача кафедри, розгляду на Вченій 

раді навчально-наукового інституту або факультету та 

затверджується ректором НТУ «ХПІ».

1.7 На вимогу МОНУ НТУ «ХПІ» повинен подати склад групи 

забезпечення спеціальності, по кожному навчально-науковому 

інституту та факультету, із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові кожного члена групи, його наукового ступеня та вченого 

звання та/або інших підстав внесення особи до складу групи 

забезпечення.



2 Обов’язки групи забезпечення спеціальності

2.1 Проводити аналіз освітньої програми на відповідність її 

стандартам, чинним нормативним документам, рекомендаціям 

МОНУ, вимогам роботодавців та студентської спільноти.

2.2 Розробляти варіативну частину освітньої програми.

2.3 Узгоджувати освітню програму з роботодавцями та 

організувати рецензування освітніх програм.

2.4 Контролювати кадрове забезпечення освітньої програми. У 

разі невідповідності вимогам, що висуваються до якісного складу 

науково-педагогічних працівників, надавати рекомендації 

завідувачам відповідних кафедр, щодо усунення виявлених 

невідповідностей.



2.5 Контролювати забезпечення освітньої програми

інформаційними ресурсами, навчально-методичною літературою, 

устаткуванням, обладнанням, технічними засобами навчання.

2.6 Перевіряти на відповідність освітнім програмам робочі 

програми навчальних дисциплін, що забезпечують навчальний 

процес за спеціальністю.

2.7 Для здобувачів ступеню доктор філософії голова групи 

забезпечення спеціальності погоджує кандидатуру наукового 

керівника, програму вступних іспитів, програму докторського іспиту 

зі спеціальності.

2.7 Забезпечувати відомостями та здійснювати підготовку до

акредитації освітніх програм.

2.9 Забезпечувати актуальність відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення. Відомості про кадрове 

забезпечення оновлюються кожного навчального року до 1 травня, 

про матеріально-технічне забезпечення – до 31 грудня або протягом 

трьох місяців після їх зміни.



3 Права групи забезпечення спеціальності

3.1 Визначати перелік дисциплін освітньої програми, 

відповідно до стандартів вищої освіти України, і їх місце в 

структурно-логічній схемі освітньої програми.

3.2 Запросити викладача, який пропонується для викладання 

дисципліни, для перевірки: відповідності його кандидатури 

Ліцензійним умовам; наявності навчально-методичного 

забезпечення дисципліни; та встановлення причин відсутності 

результатів навчання у студентів, які вивчають відповідну 

дисципліну.

3.3 Голова групи забезпечення має право відмовити 

викладачу, який пропонується для викладання дисципліни, у разі 

невідповідності Ліцензійним умовам; відсутності навчально-

методичного забезпечення дисципліни; та на підставі вимог 

студентської спільноти.



3.4 Проводити перевірку якості забезпечення освітньої 

програми інформаційними ресурсами, навчально-методичною 

літературою, устаткуванням, обладнанням, технічними засобами 

навчання.

3.5 Вносити корективи у зміст і структуру робочих 

навчальних програм дисциплін, що забезпечують навчальний 

процес за спеціальністю.

3.6 Обирати, на конкурсній основі, кафедру і викладача для 

вкладання навчальної дисципліни освітньої програми у разі 

наявності більш ніж одного претендента.

3.7 Звертатися до Методичної ради НТУ «ХПІ» з пропозиціями 

щодо вдосконалення існуючих освітніх програм і змін до 

навчальних планів спеціальності.


