
7. Відомості про декларування виконання вимог Ліцензійних умов щодо 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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Кадрові вимоги 

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Наявність у складі підрозділу чи кафедри , де 

здійснюється підготовка за спеціальністю, групи 

забезпечення спеціальності з науково-

педагогічних працівників, на яку покладено 

відповідальність за виконання освітньо-

професійної програмиз аспеціальністю 

+ + - 

2. Кількість членів групи забезпечення 

(максимальна кількість здобувачів вищої 

освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з 

відповідної спеціальності на одного члена із 

урахуванням заявленого ліцензійного обсягу) 

(з 01.09.2019р.)  

30 24 +6 

3. Склад групи забезпечення (мінімальний 

відсоток від загальної кількості членів групи 

забезпечення): 
   

1) які мають науковий ступінь та /або 

вчене звання 
60 100 +40 

2) частка тих, хто має науковий ступінь 

доктора наук та/або вчене звання професора 20 43 +23 

4. Наявність стажу науково-педагогічної 

діяльності науково-педагогічних та науковихі 

працівники, які здійснюють освітній процес, 

понад два роки (мінімальний відсоток 

кадрового складу) 

100 100 - 

5. Наявність рівня наукової та професійної 

активності науково-педагогічних та наукових 

працівників, які здійснюють освітній процес, 

який засвідчується виконанням не менше 

чотирьох видів та результатів з перелічених у 

пункті 30 Ліцензійних умов. 

100 100 - 



6. Кадровий склад повинен включати на кожні 

десять здобувачі один викладач, який має 

кваліфікацію відповідно до спеціальності 

(максимальна кількість здобувачів освітнього 

ступеня магістра на одного викладача із 

урахуванням заявленого ліцензійного обсягу) 

10 7 +3 

7. Наявність трудових договорів (контрактів) з 

усіма науково-педагогічними працівниками 

та/або наказів про прийняття їх на роботу 
+ + - 

Технологічні вимоги  

щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Матеріально-технічне забезпечення: 

1. Забезпеченість навчальними приміщеннями 

для проведення освітнього процесу (кв. метрів 

на одного здобувачів з урахуванням навчання 

за змінами, але не менше 2000 кв.м для 

закладу освіти) 

2,4 12,8 +10,4 

1. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, що необхідні 

для виконання освітніх програм 

+ +  

2. Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного використання в 

навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток 

кількості аудиторій) 

30 33,0 +3,0 

3. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 
+ 100  

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

1. Наявність вітчизняних та закордонних 

фахових періодичних видань відповідного або 

спорідненого спеціальності профілю у 

бібліотеці закладу освіти, у тому числі в 

електронному вигляді (мінімальниа кількість 

найменувань); 

5  +  

2. Наявність доступу до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого профілю 

(допускається спільне користування базами 

кількома закладами освіти); 

+ +  

3. Наявність офіційного веб-сайта закладу 

освіти, на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, 

ліцензії та сертифікати про акредитацію, 

освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових працівників) 

діяльність, зразки документів про освіту, 

умови для доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до 

приміщень, навчальні та наукові структурні 

підрозділи та їх склад, перелік навчальних 

+ +  



дисциплін, правила прийому, контактна 

інформація); 

4. Наявність сторінки на офіційному веб-сайті 

закладу освіти англійською мовою, на якому 

розміщена основна інформація про діяльність 

(структура, ліцензії та сертифікати про 

акредитацію, освітні/освітньо-наукові 

програми, зразки документів про освіту), 

правила прийому іноземців та осіб без 

громадянства, умови навчання та проживання 

іноземців та осіб без громадянства, контактна 

інформація (у разі започаткування або 

провадження підготовки іноземців та осіб без 

громадянства). 

+ +  

Соціально-побутова інфраструктура 

Наявність:    

a) бібліотеки, у тому числі читального залу + + - 

b) медичного пункту,  + + - 

c) пунктів харчування,  + + - 

d) актової чи концертної зали,  + + - 

e) спортивної зали,  + + - 

f) стадіону та/або спортивних майданчиків + + - 

Навчально-методичне забезпечення 

Наявність:    

a) освітньої програми + + - 

b) навчального плану  + + - 

c) робочої програми з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану 
+ + - 

d) програм з усіх видів практичної підготовки + + - 

e) методичних матеріалів для проведення 

атестації здобувачів 
+ + - 

Організаційні  

вимоги щодо провадження  

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

1. Кількість здобувачів вищої освіти на певній 

спеціальності та рівні вищої освіти 

(мінімальний відсоток відповідного 

ліцензованого обсягу) 

50   

2. Електронний вигляд відомостей про 

кадрове та матеріально-технічне забезпечення 

закладу освіти до ЄДЕБО 

+   
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