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Від № 

На № від 

Керівникам вищих навчальних закладів І-ІУ 
рівнів акредитації, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки 
України 

Щодо процедури проведення 
конкурсного відбору виконавців 
державного замовлення 
у 2015 році 

З метою забезпечення проведення конкурсного відбору виконавців державного 
замовлення у 2015 році на підготовку фахівців вищими навчальними закладами, які 
перебувають у сфері управління МОН, подаються такі документи: 

1. Заявка на участь у відборі виконавців державного замовлення на офіційному 
бланку за підписом керівника. 

2. Проектні показники державного замовлення (далі - пропозиції), як додаток 
до заявки за встановленою формою (відповідно до листа Міністерства від 23.10.13 
№ 1/9-741). 

3. Копії ліцензії(ій) на право надання освітніх послуг за відповідним освітньо -
кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального закладу, 
сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності) додаються до 
заявки у випадку, якщо ці документи не було надано відповідно до листа 
Міністерства від 23.10.13 № 1/9-741 у листопаді 2014 року або навчальний заклад 
отримав нову ліцензію чи сертифікат. 

4. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) (для підготовки державного контракту між Міністерством 
освіти і науки та виконавцем державного замовлення). 

5. Довідка про діяльність учасника конкурсного відбору, з 
коротким висвітленням позитивних аспектів його діяльності (кадрове 
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забезпечення підготовки фахівців, матеріально-технічна база, навчально-
методичного забезпечення тощо), що стане підставою для об'єктивної 
характеристики в цілому та прийняття рішення про розміщення державного 
замовлення. 

Зазначені документи подаються до Міністерства освіти і науки України не 
пізніше 6 липня 2015 року. 

Документи подаються окремою папкою. 
Для визначення виконавців державного замовлення на підготовку фахівців 

конкурсною комісією будуть використовуватися такі критерії, як: 
1) наявність ліцензії на право надання освітніх послуг за відповідним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем, сертифіката про акредитацію навчального 
закладу, сертифіката про акредитацію напряму підготовки (спеціальності), 
свідоцтва про атестацію, документа, що підтверджує підготовку аспірантів 
(ад'юнктів), докторантів за відповідною науковою спеціальністю; 

2) погодження проектних показників обсягу державного замовлення з 
регіональними центрами зайнятості, а також з органом виконавчої влади 
Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевими органами управління 
освітою (відповідно до місцезнаходження навчального закладу, наукової установи, 
їх відокремлених структурних підрозділів); 

3) контингент студентів, учнів, слухачів денної та заочної форм навчання; 
4) кадрове забезпечення навчального процесу: 
частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з науковим 

ступенем; 
частка штатних науково-педагогічних та педагогічних працівників з вченим 

званням; 
чисельність публікацій викладачів за показниками наукометричної бази даних 

Зсориз (для ОКР магістра); 
чисельність цитувань викладачів за показниками наукометричної бази даних 

8сориз (для ОКР магістра); 
місце вищого навчального закладу у ранжуванні за індексом Гірша -

кількісним показником, що заснований на кількості наукових публікацій і кількості 
цитувань цих публікацій (для ОКР магістра); 

6) академічна мобільність: 
кількість студентів - громадян України, які пройшли стажування 

(навчалися упродовж не менше як 1 семестру) в іноземних навчальних закладах-
партнерах; 

чисельність іноземних студентів. 
Звертаємо вашу увагу, що пропозиції виконавців щодо внесення змін до 

поданих проектних показників державного замовлення під час роботи конкурсної 
комісії прийматись не будуть. 

Нагадуємо, що відповідно до статті 3 «Розміщення державного замовлення» 
Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» розміщення державного 



За результатами проведення конкурсного відбору виконавців державного 
замовлення у 2015 році міністерством буде видано відповідний наказ, а з 
виконавцями державного замовлення укладено державний контракт із визначенням 
економічних і правових зобов'язань сторін. (Роздрукований державний контракт у 
трьох примірниках подається вищим навчальним закладом разом із документами 
для участі у конкурсі). 

Опрацювання комплекту документів від учасників конкурсного відбору 
здійснюватиметься членами конкурсної комісії з відбору виконавців державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих 
кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2015 році та 
працівниками департаменту вищої освіти, закріпленими за областями (список 
додається). 

Довідки щодо оформлення конкурсної документації: 
для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 481-32-73 

(Кретович С.С.); 
для вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації 481-32-64 

(Кашперський В.Є.). 
Додатки: на 8 арк. 

Перший заступник Міністра І. Р. Совсун 

Фоменко М.М. 
481-32-69 



Список 
працівників департаменту вищої освіти, відповідальних за області та регіони 

№ 
з/п Регіон (область, місто) Прізвище, ім'я, по батькові 

відповідальної особи 
1. Волинська область Матієнко Я, А. 

2. Вінницька область Лутак В. А. 

3. Дніпропетровська область Лисенко І. Е. 

4. Донецька область Будько І.Р. 

5. Житомирська область Лутак В. А. 

6. Закарпатська область Кумков Д. Л. 

7. Запорізька область Дідусенко С. І. 

8. Івано-Франківська область Кашперський В. Є. 

9. Київська область Клепак 0. П. 

10. Кіровоградська область Ромащенко І. В. 

11. Луганська область Тима М. Я. 

12. Львівська область Стороженко 1.0. 

13. Миколаївська область Тима М. Я. 

14. Одеська область Вихор В. Г. 

15. Полтавська область Лисенко 1. Б. 

16. Рівненська область Богініч 0. Л. 

17. Сумська область Сердуніч Ю. І. 

18. Тернопільська область Ручка Д. Б. 

19. Харківська область Карпенко Є. А. 

20. Херсонська область Кретович С. С. 

21. Хмельницька область Карпенко Є. А. 

22. Черкаська область Клепак 0. П. 



23. Чернівецька область Божко 0. А. 

24. Чернігівська область Вихор В. Г. 

25. м. Київ Панченко Т. В. 

Директор департаменту 
вищої освіти 

С. І. Бондаренко 


