
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 242 Туризм 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 798 годин 

Фактично – 798 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 38 

відхилення +28 

За планом – 798 годин 

Фактично – 420 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 15 

відхилення +5 

За планом – 798 годин 

Фактично – 42 години 

 

Завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин       Ю.Ю. Д’яченко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 242 Туризм 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 224 години 

Фактично – 224 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 78 

відхилення +53 

За планом – 224 години 

Фактично – 210 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 71 

відхилення +56 

За планом – 224 години 

Фактично – 196 годин 

 

 

Завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин       Ю.Ю. Д’яченко 

 



Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес  

із спеціальності _122.3 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізація  Інформатика)  за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 79 

відхилення +29 

За планом – 447 годин 

Фактично – 355 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 12 

відхилення +2 

За планом – 447 годин 

Фактично – 53 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 100 

відхилення +90 

За планом – 447 годин 

Фактично – 447 годин 

 

В.о. завідувача кафедри      В.О. Лифар 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності _122.3 Комп'ютерні науки та інформаційні технології (спеціалізація  Інформатика)  за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 28 годин 

Фактично – 28 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 25 

відхилення –  

За планом – 28 годин 

Фактично – 7 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 28 годин 

Фактично – 28 годин 

 

В.о. завідувача кафедри      В.О. Лифар 



 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 014 «Середня освіта. Українська мова та література» за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 50 

відхилення – 

За планом – 642 годин 

Фактично – 324 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 

звання професора 

норматив 10 

фактично 30 

відхилення +20 

За планом – 642 годин 

Фактично – 192 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 35 

відхилення +25 

За планом – 642 годин 

Фактично – 230 годин 

 

Завідувач кафедри української філології 

та журналістики        Г.П. Бондаренко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
Норматив 50 

Фактично 80 

Відхилення +30 

За планом -  362 години 

Фактично - 292  години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
Норматив 25 

Фактично 52 

Відхилення +27 

За планом -   362 години 

Фактично - 189 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 47 

Відхилення +32 

За планом - 362 години 

Фактично - 172 годин 

 

В.о. завідувача кафедри філософії культури 

і культурології, проф.         М.М. Чурсін 



 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності _033 Філософія_ за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 756 годин 

Фактично – 756 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 57,41 

відхилення +47,41 

За планом – 756 годин 

Фактично – 434 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 83,33 

відхилення +73,33 

За планом – 756 годин 

Фактично – 630 годин 

 

Завідувач кафедри філософії       О.М.Єременко 

 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності _033 Філософія_ за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 238 годин 

Фактично – 238  годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 17,65 

відхилення +7,35 

За планом – 238 годин 

Фактично – 42 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 23,53 

відхилення + 8,53 

За планом – 238 годин 

Фактично – 56 годин 

 

Завідувач кафедри філософії       О.М.Єременко 

 



Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 035 «Філологія. Українська мова та література» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 56 

відхилення +6 

За планом – 190 годин 

Фактично – 106 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 

професора 

норматив 25 

фактично 44 

відхилення +19 

За планом – 190 годин 

Фактично – 84 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за 

фахом 

норматив 15 

фактично 44 

відхилення +19 

За планом – 190 годин 

Фактично – 84 годин 

 

Завідувач кафедри української філології 

та журналістики        Г.П. Бондаренко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 053 «Психологія»/»Практична психологія» за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично  98 

відхилення + 48 

За планом – 1403 годин 

Фактично – 1385  годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 41 

відхилення +31 

За планом – 1403  годин 

Фактично – 588 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 82 

відхилення +72 

За планом – 1403 годин 

Фактично – 1151 годин 

 

Завідувач кафедри       Ю.А. Завацький 



Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 053 «Психологія»/»Практична психологія»за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 472 годин 

Фактично – 472 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 33 

відхилення +8 

За планом – 472 годин 

Фактично – 157  годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення + 85 

За планом – 472 годин 

Фактично – 472 годин 

Завідувач кафедри       Ю.А.Завацький 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 053 Психологія  за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 1422 годин 

Фактично – 1422 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 41 

відхилення +31 

За планом –  580 годин 

Фактично – 580 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 100 

відхилення +90 

За планом – 1422 годин 

Фактично – 1422 годин 

 

Завідувач кафедри       Ю.О. Бохонкова 



Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 053 Психологія за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення 50 

За планом – 370 годин 

Фактично – 370 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 72 

відхилення +47 

За планом – 370 годин 

Фактично – 266 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 335 годин 

Фактично – 335 годин 

 

Завідувач кафедри       Ю.О. Бохонкова 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 054 Соціологія за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 1249 годин 

Фактично – 1249 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 60 

відхилення +50 

За планом – 757 годин 

Фактично –  757 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 71 

відхилення +61 

За планом – 895 годин 

Фактично – 895 годин 

 

Завідувач кафедри       Ю.О. Бохонкова 



Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 054 Соціологія за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення 50 

За планом – 419 годин 

Фактично – 419 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 100 

відхилення +75 

За планом – 419 годин 

Фактично – 419 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 82 

відхилення +67 

За планом – 348 годин 

Фактично – 348 годин 

 

Завідувач кафедри       Ю.О. Бохонкова 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 061 «Журналістика» за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 60 

відхилення +10 

За планом – 573 годин 

Фактично – 339 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 14 

відхилення +4 

За планом – 573 годин 

Фактично – 77 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 37 

відхилення +27  

За планом – 573 годин 

Фактично – 217 годин 

 

Завідувач кафедри української філології 

та журналістики        Бондаренко Г.П. 



Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 061 «Журналістика» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 67 

відхилення +17 

За планом – 168 годин 

Фактично – 112 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 33 

відхилення +8 

За планом – 168 годин 

Фактично – 56 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 25 

відхилення +10 

За планом – 168 годин 

Фактично – 42 годин 

 

Завідувач кафедри української філології 

та журналістики        Бондаренко Г.П. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично  93 

відхилення +43 

За планом – 971 година 

Фактично – 903 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично  18 

відхилення +8 

За планом – 971 годин 

Фактично – 175 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 16 

відхилення +6 

За планом – 795 годин 

Фактично – 126 годин 

 

В.о. завідувача  кафедри «Облік і оподаткування»       Клюс Ю.І. 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 462 години 

Фактично – 462 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 23 

відхилення +2 

За планом – 462 години 

Фактично – 106 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 63 

відхилення +48 

За планом – 462 години 

Фактично – 291 година 

 

В.о. завідувача  кафедри «Облік і оподаткування»       Клюс Ю.І. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 81 

Відхилення +31 

За планом - 832 години 

Фактично - 678 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 10 

Фактично 24 

Відхилення +14 

За планом - 832 години 

Фактично - 196години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
Норматив 10 

Фактично 26 

Відхилення +16 

За планом - 662 години 

Фактично - 174 годин 

 

Завідувач кафедри фінансів  

та банківської справи        Л.А. Костирко 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціалізації «Фінанси і кредит» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 83 

Відхилення +33 

За планом - 252 години 

Фактично - 210 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 44 

Відхилення +19 

За планом - 252 години 

Фактично - 112 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 28 

Відхилення +13 

За планом - 224 години 

Фактично - 63 годин 

 

Завідувач кафедри фінансів  

та банківської справи        Л.А. Костирко 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 081 Право за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 736 годин 

Фактично – 736 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 28,5 

відхилення +18,5 

За планом – 736 годин 

Фактично – 210 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 93,2 

відхилення +83,2 

За планом – 736 годин 

Фактично – 686 годин 

 

Завідувач кафедри       Розовський Б.Г. 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 175 годин 

Фактично – 175 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 32 

відхилення +7 

За планом – 175 годин 

Фактично – 56 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 175 годин 

Фактично – 175 годин 

 

Завідувач кафедри       Б.Г. Розовський 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес зі спеціальності 101- Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 100 

Відхилення +50 

За планом - 812 години 

Фактично - 812години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 10 

Фактично 18 

Відхилення +8 

За планом - 812 години 

Фактично - 147 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
Норматив 10 

Фактично 93 

Відхилення +83 

За планом - 812 години 

Фактично - 756 годин 

 

Завідувач кафедрою хімічної 

інженерії та екології          О.В. Суворін 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 101 Екологія та охорона навколишнього середовища за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 100 

Відхилення +50 

За планом - 231 години 

Фактично - 231 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 30 

Відхилення +5 

За планом - 231 години 

Фактично - 56 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 76 

Відхилення +61 

За планом - 231 години 

Фактично - 175 годин 

 

Завідувач кафедрою хімічної 

інженерії та екології          О.В. Суворін 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +100  

За планом – 333 годин 

Фактично – 333 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 100 

відхилення +75 

За планом – 333 годин 

Фактично – 333 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 298 годин 

Фактично – 298 годин 

 

Завідувач кафедри міського будівництва 

та господарства        Г.О. Татарченко 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) _121 «Інженерія программного забезпечення»_ за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 67 

відхилення +17 

За планом – 774 годин 

Фактично – 515 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 10 

відхилення – 

За планом – 774 годин 

Фактично – 77 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 100 

відхилення +90 

За планом – 774 годин 

Фактично – 774 годин 

 

В.о. завідувача кафедри      В.О. Лифар 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 122 Комп’ютерні науки за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 81 

відхилення +31 

За планом – 1217 годин 

Фактично – 986 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 10 

відхилення – 

За планом – 1217 годин 

Фактично – 108 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 16 

відхилення +6 

За планом – 1217 годин 

Фактично – 195 годин 

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії     проф. Скарга-Бандурова І.С. 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 122 Комп’ютерні науки за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 299 годин 

Фактично – 299 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 30 

відхилення +5 

За планом – 299 годин 

Фактично – 89 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 41 

відхилення +26 

За планом – 299 годин 

Фактично – 124 годин 

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії     проф. Скарга-Бандурова І.С. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 86 

відхилення +36 

За планом – 1207 годин 

Фактично – 1043 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 14 

відхилення +4 

За планом – 1207 годин 

Фактично – 170 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 22 

відхилення +12 

За планом – 1207 годин 

Фактично – 268 годин 

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії     проф. Скарга-Бандурова І.С. 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності  123 Комп’ютерна інженерія за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 91 

відхилення +41 

За планом – 420 годин 

Фактично – 384 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 27 

відхилення +2 

За планом – 420 годин 

Фактично – 114 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 34 

відхилення +19 

За планом – 420 годин 

Фактично – 141 годин 

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії     проф. Скарга-Бандурова І.С. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 125 Кібербезпека за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 80 

відхилення +30 

За планом – 1254 годин 

Фактично – 1001 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 11 

відхилення +1 

За планом – 1254 годин 

Фактично – 132 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 16 

відхилення +6 

За планом – 1254 годин 

Фактично – 195 годин 

 

Завідувач кафедри комп’ютерної інженерії     проф. Скарга-Бандурова І.С. 

 

 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 131 – Прикладна механіка, спеціалізації Іструментальне виробництво 

 за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом –446 годин 

Фактично – 446 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 56,5 

відхилення +31,5 

За планом – 446 годин 

Фактично – 252 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 74,5 

відхилення +59,5 

За планом – 400 годин 

Фактично – 298 годин 

 

Завідувач кафедри машинобудування 

та прикладної механіки       Соколов В.І. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 131 Прикладна механіка, спеціалізації Металорізальні верстати та системи 

 за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 446 годин 

Фактично – 446 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 45,7 

відхилення +20,7 

За планом – 446 годин 

Фактично – 204 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 67 

відхилення +52 

За планом – 400 годин 

Фактично – 268 годин 

 

Завідувач кафедри машинобудування 

та прикладної механіки       Соколов В.І. 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 131 Прикладна механіка спеціалізації технології машинобудування 

 за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 91 

відхилення +41 

За планом – 310 годин 

Фактично – 282 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 44 

відхилення +19 

За планом – 310 годин 

Фактично – 137 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 23 

відхилення +8 

За планом – 310 годин 

Фактично – 70 годин 

 

Завідувач кафедри МОПП        О.Г. Архипов 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 131 «Прикладна механіка» за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 91 

відхилення +41 

За планом – 1352 годин 

Фактично – 1231 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 17 

відхилення +7 

За планом – 1352 годин 

Фактично –228 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 17 

відхилення +7 

За планом – 1352 годин 

Фактично –228 годин 

 

Завідувач кафедри машинобудування 

та прикладної механіки       Соколов В.І. 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 132 «Матеріалознавство» (спеціалізація Прикладне матеріалознавство) 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 373 годин 

Фактично – 373 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 48 

відхилення +23 

За планом – 373 годин 

Фактично – 179 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 238 годин 

Фактично – 238 годин 

 

Завідувач кафедри міського будівництва 

та господарства        Г.О. Татарченко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 77 

відхилення +27 

За планом – 1215 годин 

Фактично – 939 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 24 

відхилення +14 

За планом – 1215 годин 

Фактично – 296 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 28 

відхилення +18 

За планом – 1215 годин 

Фактично – 346 годин 

 

Завідувач кафедри МОПП        О.Г. Архипов 

 



 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 310 годин 

Фактично – 310 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 56 

відхилення +31 

За планом – 310 годин 

Фактично – 173 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 71 

відхилення +56 

За планом – 310 годин 

Фактично – 219 годин 

 

Завідувач кафедри МОПП        О.Г. Архипов 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації Інструментальне виробництво 

 за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом –446 годин 

Фактично – 446 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 56,5 

відхилення +31,5 

За планом – 446 годин 

Фактично – 252 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 74,5 

відхилення +59,5 

За планом –446 годин 

Фактично – 298 годин 

 

Завідувач кафедри машинобудування 

та прикладної механіки       Соколов В.І. 

 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 133 – Галузеве машинобудування, спеціалізації обладнання електронної промисловості 

 за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив – 50 

фактично – 100 

відхилення – +50 

За планом –446 годин 

Фактично – 446 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив – 25 

фактично – 31,8 

відхилення – +6,8 

За планом – 446 годин 

Фактично – 142 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив – 15 

фактично – 51 

відхилення – +36 

За планом – 400 годин 

Фактично –204 годин 

 

Завідувач кафедри машинобудування 

та прикладної механіки       Соколов В.І. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 

 за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 96,4 

відхилення +46,4 

За планом –446 годин 

Фактично – 430 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 31,8 

відхилення +6,8 

За планом – 446 годин 

Фактично – 142 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 56 

відхилення +41 

За планом – 400 годин 

Фактично –224 години 

 

Завідувач кафедри машинобудування 

та прикладної механіки       Соколов В.І. 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 133 Галузеве машинобудування,спеціалізація Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання  

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 51 

відхилення +1 

За планом – 287 годин 

Фактично – 147 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 46 

відхилення +21 

За планом – 287 годин 

Фактично – 133 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +75 

За планом – 77 годин 

Фактично – 77 годин 

 

Завідувач кафедри      М.І. Горбунов 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 100 

Відхилення +50 

За планом - 784 години 

Фактично - 784 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 10 

Фактично 10 

Відхилення – 

За планом - 784 години 

Фактично - 78 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
Норматив 10 

Фактично 100 

Відхилення +90 

За планом - 784 години 

Фактично – 784 годин 

 

Завідувач кафедрою хімічної 

інженерії та екології          О.В. Суворін 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія спеціалізація Хімічні технології органічних речовин 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 100 

Відхилення +50 

За планом - 280 годин 

Фактично - 280 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 35 

Відхилення +10 

За планом - 280 години 

Фактично - 98 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 100 

Відхилення +85 

За планом - 280 годин 

Фактично - 280 годин 

 

Завідувач кафедрою хімічної інженерії та екології          О.В. Суворін 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія Спеціалізація Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 100 

Відхилення +50 

За планом - 280 годин 

Фактично - 280 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 40 

Відхилення+15 

За планом - 280 годин 

Фактично - 112 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 100 

Відхилення +85 

За планом - 280 годин 

Фактично - 280 годин 

 

Завідувач кафедрою хімічної 

інженерії та екології          О.В. Суворін 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія спеціалізація Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів за другим (магістерським) 

рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 100 

Відхилення +50 

За планом - 266 години 

Фактично - 266 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 25 

Відхилення – 

За планом - 266 години 

Фактично - 68 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 100 

Відхилення +85 

За планом - 266 години 

Фактично - 266 годин 

 

Завідувач кафедрою хімічної 

інженерії та екології          О.В. Суворін 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія спеціалізація Хімічні технології неорганічних речовин 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 100 

Відхилення +50 

За планом - 245 години 

Фактично - 245 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 37 

Відхилення+12 

За планом - 245 години 

Фактично - 91 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 89 

Відхилення +74 

За планом - 245 години 

Фактично - 217 годин 

 

Завідувач кафедрою хімічної 

інженерії та екології          О.В. Суворін 



 
 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 87 

Відхилення +37 

За планом - 1303 години 

Фактично - 1137 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 10 

Фактично 12 

Відхилення +2 

За планом - 1303 години 

Фактично - 157 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
Норматив 10 

Фактично 95 

Відхилення +85 

За планом - 1127 годин 

Фактично - 1074 годин 

 

Завідувач кафедри міського будівництва 

та господарства       Г.О. Татарченко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізація Міське будівництво та господарство) 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +100  

За планом – 391 години 

Фактично – 391 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 28 

відхилення +3 

За планом – 391 години 

Фактично – 107 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 356 годин 

Фактично – 356 годин 

 

Завідувач кафедри міського будівництва 

та господарства        Г.О. Татарченко 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 95 

відхилення +45 

За планом – 1317 годин 

Фактично – 1263 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 16 

відхилення +6 

За планом – 1317 годин 

Фактично – 222 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 77 

відхилення +67 

За планом – 1317 годин 

Фактично – 1018 годин 

 

Завідувач кафедри здоров’я людини 

та фізичного виховання        Н.Є. Завацька 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 231 Соціальна робота 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 98 

відхилення +48 

За планом – 1403 годин 

Фактично – 1385 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 27 

відхилення +17 

За планом – 1403 годин 

Фактично – 385 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 58 

відхилення +48 

За планом – 1403 годин 

Фактично – 819 годин 

 

Завідувач кафедри       Н.Є. Завацька 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 231 Соціальна робота 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив +50 

фактично +100 

відхилення +50 

За планом –350 годин 

Фактично – 350 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 39 

відхилення +14 

За планом – 350 годин 

Фактично –139 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 84 

відхилення +69 

За планом –350 годин 

Фактично – 296 годин 

 

Завідувач кафедри       Н.Є. Завацька 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 241 Готельно-ресторанне господарство 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 798 годин 

Фактично – 798 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 38 

відхилення +28 

За планом – 798 годин 

Фактично – 420 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 15 

відхилення +5 

За планом – 798 годин 

Фактично – 42 години 

 

Завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин       Ю.Ю. Д’яченко 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес  

зі спеціальності 273 Залізничний транспорт (Інтероперабельність та безпека на залізничному транспорті) 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 94 

Відхилення +44 

За планом - 231 години 

Фактично - 217 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 42 

Відхилення +17 

За планом – 231 години 

Фактично – 98 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 42 

Відхилення +27 

За планом - 231 години 

Фактично - 98 годин 

 

Завідувач кафедри логістичного управління 

та безпеки руху на транспорті     Н.Б. Чернецька-Білецька 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 273 Локомотиви та локомотивне господарство 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 95 

відхилення +45 

За планом – 280 годин 

Фактично – 266 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 35 

відхилення +10 

За планом – 280 годин 

Фактично – 98 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив – 15 

фактично – 100 

відхилення +85 

За планом – 231 годин 

Фактично – 231 годин 

 

Завідувач кафедри       М.І. Горбунов 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 82 

Відхилення +32 

За планом – 597 годин 

Фактично – 488 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 10 

Фактично 14 

Відхилення +4 

За планом - 597 годин 

Фактично – 84 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
Норматив 10 

Фактично 26 

Відхилення +16 

За планом - 597 годин 

Фактично – 154 години 

 

Завідувач кафедри логістичного управління 

та безпеки руху на транспорті     Н.Б. Чернецька-Білецька 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 100 

Відхилення +50 

За планом - 238 годин 

Фактично - 238 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 47 

Відхилення +22 

За планом - 238 годин 

Фактично - 112 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 47 

Відхилення +32 

За планом - 238 годин 

Фактично - 112 годин 

 

Завідувач кафедри логістичного управління 

та безпеки руху на транспорті     Н.Б. Чернецька-Білецька 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 76 

Відхилення +26 

За планом – 618 годин 

Фактично – 470 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 10 

Фактично 14 

Відхилення +4 

За планом – 618 годин 

Фактично – 84 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
Норматив 10 

Фактично 29 

Відхилення +19 

За планом – 618 годин 

Фактично – 182 години 

 

Завідувач кафедри логістичного управління 

та безпеки руху на транспорті     Н.Б. Чернецька-Білецька 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 275 Транспортні технології (залізничний транспорт) 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 94 

Відхилення +44 

За планом - 217 годин 

Фактично - 203 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 39 

Відхилення +14 

За планом – 217  годин 

Фактично – 84 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 52 

Відхилення +37 

За планом - 217 годин 

Фактично – 112 годин 

 

Завідувач кафедри логістичного управління 

та безпеки руху на транспорті     Н.Б. Чернецька-Білецька 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 275 Транспортні технології, спеціалізації Транспортні системи 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 89 

відхилення +39 

За планом – 252 години 

Фактично – 224 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 33 

відхилення +8 

За планом – 252 години 

Фактично – 84 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 252 години 

Фактично – 252 години 

 

Завідувач кафедри       М.І. Горбунов 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 291 Міжнародні відносини 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний 

відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 96 

відхилення +46 

За планом – 1285 годин 

Фактично – 1234 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 14 

відхилення +4 

За планом – 1285 годин 

Фактично – 177 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 41 

відхилення +31 

За планом – 1285 годин 

Фактично – 534 години 

 

В.о. завідувача кафедри політології 

та міжнародних відносин         Л.І. Павлова 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 798 годин 

Фактично – 798 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 38 

відхилення +28 

За планом – 798 годин 

Фактично – 420 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 15 

відхилення +5 

За планом – 798 годин 

Фактично – 42 години 

 

Завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин       Ю.Ю.Д’яченко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 224 години 

Фактично – 224 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 78 

відхилення +53 

За планом – 224 години 

Фактично – 210 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 71 

відхилення +56 

За планом – 224 години 

Фактично – 196 годин 

 

Завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин       Ю.Ю. Д’яченко 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 051 "Економіка" спеціалізації 01 "Економіка підприємства" 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 89 

Відхилення +39 

За планом - 788 годин 

Фактично - 704 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 10 

Фактично 36 

Відхилення +26 

За планом - 788 годин 

Фактично - 284 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
Норматив 10 

Фактично 82 

Відхилення +72 

За планом - 788 години 

Фактично - 648 годин 

 

Завідувач кафедри економіки і підприємництва       І.М. Семененко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 051 "Економіка" за другим (магістерським) рівнем 

спеціалізації 01 "Економіка підприємства" 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 94 

Відхилення +44 

За планом - 217 години 

Фактично - 203 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 48 

Відхилення +23 

За планом - 217 години 

Фактично - 105 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 48 

Відхилення +33 

За планом - 217 години 

Фактично - 105 годин 

 

Завідувач кафедри економіки і підприємництва      І.М. Семененко 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 051 "Економіка" за другим (магістерським) рівнем 

спеціалізації 02 "Економічна кібернетика" 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 94 

Відхилення +44 

За планом - 217 години 

Фактично - 203 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 26 

Відхилення +1 

За планом - 217 години 

Фактично - 56 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 48 

Відхилення +33 

За планом - 217 години 

Фактично - 105 годин 

 

Завідувач кафедри економіки і підприємництва      І.М. Семененко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 051 "Економіка" за другим (магістерським) рівнем 

спеціалізації 03 "Прикладна статистика" 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 94 

Відхилення +44 

За планом - 217 години 

Фактично - 203 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 61 

Відхилення+36 

За планом - 217 години 

Фактично - 133 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 48 

Відхилення +33 

За планом - 217 години 

Фактично - 105 годин 

 

Завідувач кафедри економіки і підприємництва      І.М. Семененко 

 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність " спеціалізації 01 "Управління персоналом та економіка праці" 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 93 

Відхилення +43 

За планом - 788 годин 

Фактично - 732 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 10 

Фактично 37 

Відхилення +27 

За планом - 788 годин 

Фактично - 292 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
Норматив 10 

Фактично 89 

Відхилення +79 

За планом - 788 години 

Фактично - 704 години 

 

Завідувач кафедри економіки і підприємництва       І.М. Семененко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність " за другим (магістерським) рівнем 

спеціалізації 01 "Управління персоналом та економіка праці" 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 94 

Відхилення +44 

За планом - 217 години 

Фактично - 203 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 77 

Відхилення +52 

За планом - 217 години 

Фактично - 168 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 48 

Відхилення +33 

За планом - 217 години 

Фактично - 105 годин 

 

Завідувач кафедри економіки і підприємництва      І.М. Семененко 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

зі спеціальності 076 " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність " за другим (магістерським) рівнем 

спеціалізації 01 "Управління персоналом та економіка праці" 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): з врахуванням блоку 1 дисциплін вільного вибору 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання Норматив 50 

Фактично 94 

Відхилення +44 

За планом - 217 години 

Фактично - 203 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора Норматив 25 

Фактично 68 

Відхилення +43 

За планом - 217 години 

Фактично - 147 години 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
Норматив 15 

Фактично 52 

Відхилення +37 

За планом - 217 години 

Фактично - 112 годин 

 

Завідувач кафедри економіки і підприємництва      І.М. Семененко 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 70,4 

відхилення +20,4 

За планом – 1065 годин 

Фактично – 750 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 21,8 

відхилення +11,8 

За планом – 1065 годин 

Фактично – 232 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 85,5 

відхилення +75,5 

За планом – 1065 годин 

Фактично – 911 годин 

 

Завідувач кафедри КІСУ, проф.      Й.І.Стенцель 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 267 годин 

Фактично – 267 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 78,6 

відхилення +53,6 

За планом – 267 годин 

Фактично – 210 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 267 годин 

Фактично – 267 годин 

 

Завідувач кафедри КІСУ, проф.      Й.І.Стенцель 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 011 «Науки про освіту» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 252 години 

Фактично – 252 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 30 

відхилення +5 

За планом – 252 годин 

Фактично – 77 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 252 годин 

Фактично – 252 годин 

 

Завідувач кафедри педагогіки       Шевченко Г. П. 

 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 011«Науки про освіту» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 252 години 

Фактично – 252 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 30 

відхилення +5 

За планом – 252 годин 

Фактично – 77 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 252 годин 

Фактично – 252 годин 

 

Завідувач кафедри педагогіки       Шевченко Г. П. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 015.17 «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості» за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 87 

відхилення +37 

За планом – 925 годин 

Фактично – 803 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 18 

відхилення +8 

За планом – 925 годин 

Фактично – 169 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 71 

відхилення +61 

За планом – 925 годин 

Фактично – 657 годин 

 

Завідувач кафедри педагогіки       Шевченко Г. П. 

 



 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 015«Професійна освіта» за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 259 годин 

Фактично – 259 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 32 

відхилення +7 

За планом – 259 годин 

Фактично – 84 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 259 годин 

Фактично –  259 годин 

 

Завідувач кафедри педагогіки       Шевченко Г. П. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 032 «Історія та археологія» за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 794 години 

Фактично – 794 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 14,1 

відхилення +4,1 

За планом – 794 години 

Фактично – 112 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 92,85 

відхилення +82,85 

За планом – 794 години 

Фактично – 710 годин 

 

Завідувач кафедри ______________________       Михайлюк В.П. 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності (спеціалізації) 032 «Історія та археологія» за другим (магістерським) 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 182 годин 

Фактично – 182 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 40 

відхилення +15 

За планом – 182 годин 

Фактично – 98 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 100 

відхилення +85 

За планом – 182 годин 

Фактично – 182 годин 

 

Завідувач кафедри ______________________       Михайлюк В.П. 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)» за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 203 години 

Фактично – 203 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 13,8  

відхилення +3,8 

За планом – 203 годин 

Фактично –  28 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 59 

відхилення +49 

За планом – 203 годин 

Фактично – 119 годин 

 

Завідувач  кафедри  германо-романської  філології та перекладу      М.М. Літвінова 



 
 
 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 171 Електроніка за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 89,5 

відхилення +39,5 

За планом – 672 годин 

Фактично – 602 години 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 10,4 

відхилення +0,4 

За планом – 672_ годин 

Фактично – 70 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 19 

відхилення +9 

За планом – 322 години 

Фактично – 63 години 

 

Завідувач кафедри       В.М. Смолій 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 

за першим (бакалаврським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 83 

відхилення +33 

За планом – 658 годин 

Фактично – 546 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 10 

фактично 11 

відхилення +1 

За планом – 658 годин 

Фактично – 70 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

практичної роботи за фахом 
норматив 10 

фактично 28 

відхилення +18 

За планом – 350 годин 

Фактично – 98 годин 

 

Завідувач кафедри       В.М. Смолій 

 



 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка 

за другим (магістерським) рівнем 

 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток 

визначеної навчальним планом кількості годин): 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 217 годин 

Фактично – 217 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 74 

відхилення +49 

За планом – 217 годин 

Фактично – 161 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 85 

відхилення +70 

За планом – 189 годин 

Фактично – 161 годин 

 

Завідувач кафедри      В.М. Смолій 

 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 133 Галузеве машинобудування, спеціалізації металорізальні верстати та системи 

 за другим (магістерським) рівнем 

 

1) які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
норматив 50 

фактично 100 

відхилення +50 

За планом – 446 годин 

Фактично – 446 годин 

2) які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора 
норматив 25 

фактично 45,7 

відхилення +20,7 

За планом – 446 годин 

Фактично – 204 годин 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом 
норматив 15 

фактично 67 

відхилення +52 

За планом – 400 годин 

Фактично – 268 годин 

 

Завідувач кафедри машинобудування 

та прикладної механіки       Соколов В.І. 

 


