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Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

Найменува
ння посади 
(для суміс- 
ників 
–місце 
основної 
роботи, 
найменува
-ння 
посади) 

Найменування 
закладу, який 
закінчив 
викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 
згідно з 
документом про 
вищу освіту) 

Науковий ступінь, 
шифр і 
найменування 
наукової 
спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 
кафедрою 
(спеціальністю) 
присвоєно  

Найменування всіх 
навчальних дисциплін, які 
закріплені за викладачем, та 
кількість лекційних годин з 
кожної навчальної 
дисципліни 
(за рівнями вищої освіти) 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 
викладача 
(найменування 
закладу, вид 
документа, тема, 
дата видачі) 

Загальний 
стаж 
науково-пе
дагогічної 
роботи / в 
тому числі 
в КПІ 
(повних 
років) 

Виконання 
вимог  
пункту 5 
приміток 
до Додатку 
12 
Ліцензійни
х умов 
(ПКМУ від 
30.12.2015 
р. № 1187) 
– Додаток 
1 

Луцький  
Георгій 
Михайлович 

професор Закінчив 1971 року 
факультет 
автоматики   та 
електроприборобуду
вання  Київського 
політехнічного 
інституту за 
спеціальністю 
«Математичні 
обчислювально-ріша
ючі прилади і 
обладнання», 
кваліфікація – 
інженер-електрик. 

Доктор технічних наук за 
спеціальністю 05.13.13.– 
Обчислювальні машини, 
системи і мережі. 
Професор кафедри 
обчислювальної техніки  
 
Найменування дисертації 
- Структурные и 
алгоритмические основы, 
методы и средства 
построения конвейерных 
вычислительных систем 
с динамической 
организацией 
вычислений 

Для ІО: 
Бакалаври: - Комп'ютерні 
системиі-54 год. 
 
Магістри: ФІВТ - Дослідження і 
проектування комп'ютерних 
систем -36 год  
 
Магістри: ФІВТ - Технології 
програмування для комп'ютерних 
систем -36 год  
 
PhD - Тенденції розвитку сучасних 
комп’ютерних систем - 17 год.  
 
Наукова робота за темою 
магістерської дисертації - 160 год  
 
 
 
 
 

Навчально-методичний 
комплекс «Інститут 
післядипломної 
освіти» , Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації.- серія ПК 
№ 02070921 000605-16 
 Управління 
міжнародними 
проектами 23.02.2016 
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Таблиця для заповнення інформації за додатком 1 
 

Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Всього за 
пунктами  1-12 

Всього за 
пунктами 1-16 

Ваша 
відмітка  
(1 або 0) 

1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1  11 13 
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Додаток 1 
Для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного 
(наукового) працівника використовуються такі показники (пункт 5 приміток до 

Додатку 12 Ліцензійних умов, затверджених ПКМУ від 30.12.2015 р. № 1187): 
1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of                 
Science Core Collection, рекомендованих МОН; 

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або               
авторських свідоцтв, та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника, що рекомендований МОН, іншим центральним органом             
виконавчої влади або вченою радою закладу освіти, або монографії (у разі співавторства — з фіксованим власним внеском); 

4) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня; 

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної             
категорії”; 

6) проведення навчальних занять іноземною мовою (крім мовних навчальних дисциплін) в обсязі не менше 50 аудиторних                
годин на навчальний рік; 

7) робота у складі експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій МОН або галузевих експертних рад                
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, або Акредитаційної комісії, або їх експертних рад, або               
міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного             
Агентства, або Науково-методичної ради/науково-методичних комісій з вищої освіти МОН, або робочих груп з розроблення              
стандартів вищої освіти України; 

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного             
редактора/члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України, або             
іноземного рецензованого наукового видання; 

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії              
Міжнародної студентської олімпіади/II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських          
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наукових робіт)/III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/II—III етапу           
Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; керівництво студентом,            
який став призером Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу,            
Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря,              
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі             
організаційного комітету, суддівського корпусу; 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення             
(наукової установи)/ інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти           
підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового      
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту)/відповідального секретаря         
приймальної комісії та його заступника; 

11) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради; 

12) присудження наукового ступеня доктора наук або присвоєння вченого звання профессора; 

13) наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення; 

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного           
навчання/конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування; 

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння вченого звання доцента, або отримання документа про               
другу вищу освіту; 

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського              
конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської            
олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським           
науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в              
Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських           
іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної              
збірної команди  України з видів спорту. 
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Примітка: для рівнів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» необхідно враховувати виконання вимог підпунктів 1 - 16,                
для «докторів філософії» (PhD) – підпунктів 1 - 12. 

 


