Додаток 2
до Акта, складеного за результатами проведення
планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері
освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)
щодо провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та
післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

№
з/п

Відповіді на
питання

Питання щодо дотримання
суб’єктом господарювання
вимог законодавства

Ступінь
ризику
суб’єкта
господарювання*

Позиція суб’єкта
господарювання
щодо негативного
впливу вимоги
не
законодавства (від так ні розгля1 до 4 балів)**
далося

Нормативне
обґрунтування

1. Загальні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та
післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
1

Наявні установчі документи
юридичної особи, затверджені
в установленому порядку

В
С
Н

2

Ліцензіат провадить освітню
діяльність
відповідно
до
ліцензії
та
у
межах
ліцензованого обсягу

В
С
Н

3

Наявні рішення про утворення
відокремлених структурних
підрозділів та положення про
них, затверджені відповідно
до вимог законодавства
Наявний
структурний
підрозділ
з
роботи
з
іноземцями та особами без
громадянства, який:

В
С
Н

має
функції
оформлення
запрошень на навчання та
забезпечення
перебування
іноземців
та
осіб
без
громадянства в Україні на
законних підставах

В
С
Н

4

4.1

Підпункт 1 пункту 46
Ліцензійних умов,
стаття 57
Господарського
кодексу України
Підпункт 5 пункту 2
Ліцензійних умов,
пункт 7 Ліцензійних
умов, частина перша
статті 24 Закону
України «Про вищу
освіту», частина
перша статті 43
Закону України «Про
освіту»
Підпункт 2 пункту 46
Ліцензійних умов,
статті 57, 64
Господарського
кодексу України
Абзаци перший,
другий пункту 15
Ліцензійних умов,
підпункт 14
пункту 46
Ліцензійних умов,
стаття 57
Господарського
кодексу України
Підпункт 14
пункту 46
Ліцензійних умов,
стаття 57
Господарського
кодексу України

2
4.2

діє на підставі положення,
затвердженого відповідно до
чинного законодавства

5

Ліцензіат є закладом освіти
іноземної
держави
або
структурним
підрозділом
(філією)
такого
закладу
освіти, додатково наявні такі
документи:
що підтверджують правові
підстави
утворення
та
функціонування на території
України
закладу
освіти
іноземної держави чи його
структурного
підрозділу
(міжнародного
договору,
дозволу МОН, дозволу (згоди)
уповноваженого
органу
держави
місцезнаходження
закладу освіти на утворення та
діяльність такого закладу чи
його структурного підрозділу
на території України, якщо це
передбачено законодавством
відповідної держави)
що підтверджують визнання
закладу освіти в системі
освіти іноземної держави
та/або акредитацію (визнання)
освітніх програм, за якими
передбачається провадження
освітньої діяльності (якщо це
передбачено законодавством
відповідної
держави),
та
переклад таких документів
українською
мовою,
засвідчений нотаріально
Наявні
документи,
що
підтверджують майнові права
на
основні
засоби
для
здійснення
навчального
процесу на строк не менший
необхідного для завершення
одного
повного
циклу
освітньої діяльності
Наявна концепція освітньої
діяльності за відповідною
спеціальністю на заявленому
рівні фахової передвищої
освіти / за спеціальністю
(програмою, галуззю знань) у
сфері післядипломної освіти
для
осіб
з
освітньокваліфікаційним
рівнем
молодшого спеціаліста

5.1

5.2

6

7

Продовження додатка 2

В
С
Н

Підпункт 14
пункту 46
Ліцензійних умов,
стаття 57
Господарського
кодексу України
Пункт 47
Ліцензійних умов

В
С
Н

Підпункт 1 пункту 47
Ліцензійних умов

В
С
Н

Підпункт 2 пункту 47
Ліцензійних умов

В
С
Н

Підпункт 3 пункту 64
Ліцензійних умов

В
С

Підпункт 5 пункту 64
Ліцензійних умов

3

Продовження додатка 2

2. Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої
освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста
8

9

10

11

12

Наявні
документи,
що
засвідчують рівень освіти і
кваліфікації керівника закладу
освіти (для документів про
освіту, виданих навчальними
закладами
інших
країн,
додатково подаються копії
документів про визнання їх в
Україні)
Наявні документи викладачів,
які
здійснюють
освітній
процес
за
спеціальністю
(документи про вищу освіту,
науковий
ступінь,
вчене
звання,
документи,
які
підтверджують досвід роботи)
Проведення
усіх
видів
навчальних занять, здійснення
керівництва
курсовими,
дипломними
роботами
(проектами)
здійснюють
педагогічні
працівники
відповідної
спеціальності,
причому не менше ніж 25
відсотків лекцій проводяться
педагогічними працівниками,
які мають вищу педагогічну
категорію
Спеціальність
педагогічних
працівників
відповідає
дисципліні,
що
підтверджується документами
про вищу освіту або про
науковий
ступінь,
або
досвідом практичної роботи за
відповідною спеціальністю не
менше п’яти років, або
підвищенням
кваліфікації
тривалістю не менше ніж 72
аудиторні години
Дотримано
вимог
щодо
якісних
та
кількісних
показників
кадрового
забезпечення за спеціальністю
(спеціальностями),
зокрема
проектної групи, що утворена
у
складі
підрозділу,
відповідального за підготовку
за спеціальністю, а також
групи забезпечення освітніх
програм спеціальності (у разі
розширення
провадження
освітньої
діяльності
за
збільшення
ліцензованого
обсягу):

В
С
Н

Підпункт 12
пункту 64
Ліцензійних умов

В
С
Н

Підпункт 1 пункту 2
Ліцензійних умов,
підпункти 6, 12
пункту 64
Ліцензійних умов,
пункт 2 додатка 8 до
Ліцензійних умов
Пункт 50
Ліцензійних умов

В
С
Н

В
С

Н

Пункт 50
Ліцензійних умов

Пункт 52
Ліцензійних умов,
підпункт 11
пункту 64
Ліцензійних умов

4
12.1

12.2

12.3

12.4

13

документи, що засвідчують
категорію, педагогічне звання
(в разі наявності – наукового
ступеня,
вченого
звання)
викладача
інформація
про
наукову
діяльність (основні публікації
за
напрямом
науководослідної роботи, участь у
конференціях і семінарах)
документи про підвищення
кваліфікації
викладача
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі)
сертифікати відповідно до
Загальноєвропейської
рекомендації із мовної освіти
на рівні не нижче ніж В2 з
англійської
мови
або
кваліфікаційні
документи
(диплом про вищу освіту,
науковий
ступінь),
що
пов’язані з використанням
зазначеної мови у разі
провадження
освітньої
діяльності
з
підготовки
іноземців
та
осіб
без
громадянства
Трудові договори (контракти)
з
усіма
науковопедагогічними
(науковими)
працівниками та/або накази
про прийняття їх на роботу
наявні

В
С
Н
В
С
Н
В
С
Н

Продовження додатка 2
Підпункти 6, 11
пункту 64
Ліцензійних умов,
пункти 1, 2 додатка 8
до Ліцензійних умов
Підпункти 6, 11
пункту 64
Ліцензійних умов,
пункт 1 додатка 8 до
Ліцензійних умов
Пункти 1, 2 додатка 8
до Ліцензійних умов

В
С

Примітка 1 до
пунктів 1, 2 додатка 8
до Ліцензійних умов

В
С
Н

Пункт 51
Ліцензійних умов

Н

3. Технологічні вимоги щодо кількісних та якісних показників матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти та післядипломної освіти
для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста

14

15.2

Площа навчальних приміщень
для проведення освітнього
процесу становить не менше
ніж 2,4 кв. метра на одного
здобувача
освіти
з
урахуванням не більше трьох
змін навчання
Ліцензіат
забезпечений
навчальними приміщеннями,
зокрема:
лекційні,
аудиторні
приміщення,
кабінети,
лабораторії
комп’ютерні лабораторії

15.3

спортивні зали

15
15.1

В
С
Н

Абзац перший
пункту 53
Ліцензійних умов

Пункт 2 додатка 9 до
Ліцензійних умов
В
С
Н
В
С
Н

В
С

Підпункт 1 пункту 2
додатка 9 до
Ліцензійних умов
Абзац перший
пункту 54
Ліцензійних умов,
підпункт 1 пункту 2
додатка 9 до
Ліцензійних умов
Пункт 57
Ліцензійних умов,

5
Н

16

Забезпеченість
комп’ютерними
робочими
місцями,
лабораторіями,
полігонами,
обладнанням,
устаткуванням та програмним
забезпеченням
спеціалізованих
комп’ютерних
лабораторій,
що необхідні для виконання
освітніх програм, окремим
документом
з
наданням
розкладу їх використання та
розрахунків
достатності
обґрунтовано (враховується
комп’ютерна
техніка
із
строком
експлуатації
не
більше восьми років)
Лабораторії та спеціалізовані
кабінети
обладнанням
забезпечено
Навчальні
аудиторії
забезпечено мультимедійним
обладнанням не менше ніж на
10 відсотків
Ліцензіатом
соціальнопобутову
інфраструктуру
забезпечено, а саме:

В
С

19.1

гуртожитком

В
С
Н

19.2

житловими
приміщеннями,
придатними для проживання
іноземців
та
осіб
без
громадянства
бібліотекою, у тому числі
читальною залою
(інформація про наявність
електронної бібліотеки)

В
С
Н

медичним пунктом

В
С

17
18

19

19.3

19.4

Продовження додатка 2
підпункт 1 пункту 2
додатка 9 до
Ліцензійних умов,
підпункт 6 пункту 5
додатка 9 до
Ліцензійних умов
Абзац перший
пункту 54
Ліцензійних умов,
пункт 4 додатка 9 до
Ліцензійних умов

В
С

Пункт 3 додатка 9 до
Ліцензійних умов

В
С

Абзац другий
пункту 54
Ліцензійних умов

В
С

Пункт 57
Ліцензійних умов,
пункт 5 додатка 9 до
Ліцензійних умов
Пункт 55
Ліцензійних умов,
підпункт 5 пункту 2
додатка 9 до
Ліцензійних умов,
підпункти 1, 2
пункту 5 додатка 9
до Ліцензійних умов
Абзац третій
пункту 15
Ліцензійних умов
Пункт 57
Ліцензійних умов,
підпункт 4 пункту 2
додатка 9 до
Ліцензійних умов,
пункт 1 додатка 11 до
Ліцензійних умов
Пункт 57
Ліцензійних умов,
підпункт 8 пункту 2
додатка 9 до
Ліцензійних умов

6
19.5

пунктами харчування (їдальні,
буфети)

В
С

19.6

актовою чи концертною залою

В
С

19.7

стадіоном та/або спортивним
майданчиком,
іншими
спортивними спорудами

В
С

20

Ліцензіатом
забезпечено
доступність до навчальних
приміщень
для
осіб
з
інвалідністю
та
інших
маломобільних
груп
населення
відповідно
до
державних будівельних норм,
правил і стандартів, що
підтверджено документально
фахівцем з питань технічного
обстеження
будівель
та
споруд,
який
має
кваліфікаційний сертифікат,
або відповідною установою,
уповноваженою
на
проведення
зазначених
обстежень

В
С
Н

Продовження додатка 2
Пункт 57
Ліцензійних умов,
підпункт 6 пункту 2
додатка 9 до
Ліцензійних умов,
підпункти 3, 4
пункту 5 додатка 9
до Ліцензійних умов
Пункт 57
Ліцензійних умов,
підпункт 5 пункту 5
додатка 9 до
Ліцензійних умов
Пункт 57
Ліцензійних умов,
підпункт 8 пункту 5
додатка 9 до
Ліцензійних умов
Абзац другий
пункту 53
Ліцензійних умов

4. Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері фахової
передвищої освіти та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста

21

21.1

21.2

Інформаційне забезпечення у
ліцензіата наявне, а саме:
фахові періодичні видання
відповідного або спорідненого
профілю у бібліотеці закладу
освіти (у тому числі в
електронному вигляді), не
менше
двох
різних
найменувань
для
кожної
спеціальності
офіційний веб-сайт закладу
освіти, на якому розміщено
основну інформацію про його
діяльність (статут, структура,
ліцензії та сертифікати про
акредитацію,
освітня/
освітньо-наукова/
видавнича/атестаційна
(наукових
працівників)
діяльність, освітні програми,

В
С

В
С
Н

Пункт 56
Ліцензійних умов
Абзац другий
пункту 56
Ліцензійних умов,
пункт 3 додатка 11 до
Ліцензійних умов

Абзац третій
пункту 56
Ліцензійних умов,
стаття 30 Закону
України «Про
освіту»,
пункт 2 Наказу МОН
№ 1432

7

22

23
23.1

23.2

що реалізуються в закладі
освіти, та перелік освітніх
компонентів, що передбачені
відповідною
освітньою
програмою,
ліцензований
обсяг та фактична кількість
осіб, які навчаються, мова
(мови освітнього процесу),
зразки документів про освіту,
умови для доступності осіб з
інвалідністю
та
інших
маломобільних
груп
населення до приміщень,
розмір плати за навчання,
підготовку,
перепідготовку,
підвищення
кваліфікації
здобувачів освіти, перелік
додаткових освітніх та інших
послуг, їх вартість, порядок
надання та оплати, навчальні
та
наукові
структурні
підрозділи та їх склад,
кадровий склад, наявність
вакантних посад, порядок і
умови проведення конкурсу
на їх заміщення у разі його
проведення,
матеріальнотехнічне
забезпечення,
напрями
наукової
та/або
мистецької
діяльності,
наявність
гуртожитків та
вільних місць у них, розмір
плати
за
проживання,
результати моніторингу якості
освіти, річний звіт про
діяльність, правила прийому,
перелік
навчальних
дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
Інформація про наявність
підручників,
навчальних
посібників, додаткової та
іншої навчальної літератури
Навчально-методичне
забезпечення у ліцензіата
наявне, а саме:
усіх
затверджених
в
установленому
порядку
освітніх програм, навчальних
планів, за якими здійснюється
підготовка здобувачів фахової
передвищої
освіти
та
післядипломної освіти
робочих програм з усіх
навчальних дисциплін
навчальних
планів,
що
включають: програму
навчальної дисципліни,
заплановані результати

В

Продовження додатка 2

Пункт 2 додатка 11
до Ліцензійних умов
Пункт 58
Ліцензійних умов

В
С

Абзац другий
пункту 58
Ліцензійних умов

В
С

Абзац третій
пункту 58
Ліцензійних умов

8

23.3
23.4

навчання, порядок
оцінювання результатів
навчання, рекомендовану
літературу, інформаційні
ресурси в Інтернеті
програм
з
усіх
видів
практичної підготовки до
кожної освітньої програми
методичних матеріалів для
проведення
підсумкової
атестації здобувачів освіти

В
С
В
С

Продовження додатка 2

Абзац четвертий
пункту 58
Ліцензійних умов
Абзац п’ятий
пункту 58
Ліцензійних умов

5. Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
та післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
24

25

26

26.1
26.2

27

28

Якщо ліцензіат провадить
дистанційну форму навчання,
він дотримується вимог до
навчально-методичного,
кадрового і системотехнічного
забезпечення
дистанційної
форми навчання, а також
забезпечує
створення
і
функціонування
системи
управління
дистанційною
формою навчання та вебресурсами
навчальних
дисциплін (програм)
Ліцензіат забезпечив подання
в
електронному
вигляді
відомостей про кадрове та
матеріально-технічне
забезпечення закладу освіти,
його
відокремленого
структурного підрозділу до
Єдиної державної електронної
бази з питань освіти (далі –
ЄДЕБО)
Ліцензіат
забезпечив
актуальність відомостей про
кадрове
та
матеріальнотехнічне
забезпечення
в
ЄДЕБО шляхом:
подання
відомостей
про
кадрове забезпечення кожного
навчального року до 01 травня
подання
відомостей
про
матеріально-технічне
забезпечення
кожного
навчального року до 31
грудня або протягом трьох
місяців після їх заміни
Ліцензіат
забезпечив
зберігання документів, копії
яких подавалися до органу
ліцензування на отримання
ліцензії
Ліцензіат
забезпечив
зберігання документів, що
підтверджують достовірність

В
С
Н

Пункт 61
Ліцензійних умов

В
С
Н

Абзац перший
пункт 63 Ліцензійних
умов

Абзац другий
пункту 63
Ліцензійних умов
В
С
Н
В
С
Н

Абзац другий
пункту 63
Ліцензійних умов
Абзац другий
пункту 63
Ліцензійних умов

В
С
Н

Пункт 18
Ліцензійних умов,
пункт 66 Ліцензійних
умов

В
С
Н

Пункт 19
Ліцензійних умов

9

29

30

31

32

даних, що зазначалися у
документах,
поданих
до
органу ліцензування
Ліцензіат забезпечив
зберігання документів, що
підтверджують здійснення
оплати за видання ліцензії
(строк зберігання не менше
десяти років)
Ліцензіат забезпечив
повідомлення органу
ліцензування про зміну даних,
зазначених у документах, що
додавалися до заяви, протягом
місяця з дня настання таких
змін
Ліцензіат забезпечив
провадження освітньої
діяльності виключно в місцях
її провадження, зазначених у
документах,
поданих
до
органу ліцензування
Ліцензіат забезпечив
присутність керівника закладу
освіти або його заступника,
або
іншої уповноваженої
посадової особи
закладу
освіти під час проведення
органом ліцензування
перевірки дотримання
ліцензіатом вимог
Ліцензійних умов

Продовження додатка 2

В
С
Н

Пункт 20
Ліцензійних умов,
абзац другий частини
першої статті 14
Закону № 222

В
С
Н

Пункт 21
Ліцензійних умов,
частина друга
статті 15 Закону
№ 222

В
С
Н

Пункт 22
Ліцензійних умов,
частина восьма
статті 9 Закону
№ 222

В
С
Н

Пункт 25
Ліцензійних
умов

*Ступені ризику: «Н» - незначний, «С» - середній, «В» - високий.
** Заповнює керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа у добровільному порядку
шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства,
дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта
господарювання, 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого
навантаження на суб’єкта господарювання.

