
Перелік документів, які подає здобувач ліцензії (ліцензіат) для започаткування 
(розширення) провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти 

 
53. Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої 

діяльності на рівні фахової передвищої освіти, ліцензіат разом із заявою про розширення 
провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти згідно з додатком 27 
подає: 

1) копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, що 
підтверджують право власності чи користування майном для кожного місця провадження 
освітньої діяльності на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу 
освітньої діяльності; 

2) концепцію освітньої діяльності за спеціальністю, яка включає: 
перелік освітніх програм за спеціальністю із зазначенням освітніх компонентів для 

кожної освітньої програми, спрямованих на досягнення передбачених такими програмами 
результатів навчання із зазначенням необхідних засобів для провадження освітньої 
діяльності; 

інформацію про відповідність стандарту фахової передвищої освіти та/або 
професійному стандарту, відповідно до яких здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити 
освітню діяльність; 

3) відомості про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за 
спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти, згідно з додатком 28; 

4) відомості про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії 
(ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну кваліфікацію, яка 
відповідає спеціальності, що ліцензується, на рівні фахової передвищої освіти, згідно з 
додатком 29; 

5) інформацію про наявність структурного підрозділу з роботи з іноземцями та 
особами без громадянства) (у разі започаткування провадження освітньої діяльності з 
навчання іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями); 

6) відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу 
освіти на рівні фахової передвищої освіти згідно з додатком 30; 

7) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за 
спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти згідно з додатком 31; 

8) відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю на 
рівні фахової передвищої освіти згідно з додатком 32; 

9) письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення із зазначенням строків виконання (крім закладів спеціалізованої освіти 
військового (військово-спортивного) профілю) (у разі започаткування освітньої діяльності); 

10) копію (копії) документа (документів), який (які) підтверджує (підтверджують) 
забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення (крім закладів спеціалізованої освіти 
військового (військово-спортивного) профілю) (у разі розширення провадження освітньої 
діяльності); 

11) інформацію про необхідність збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 
(у разі розширення провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого 
обсягу за спеціальністю), яка включає: 

перелік освітніх програм, які виконуються за відповідною спеціальністю; 
контингент здобувачів освіти за кожною освітньою програмою відповідної 

спеціальності за останній навчальний рік; 
обґрунтування необхідності збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю; 
12) інформацію про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації 

та документів, передбачених Законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу 
освіту”, згідно з додатком 33; 

13) інформацію про наявність на офіційному веб-сайті здобувача ліцензії (ліцензіата) 



сторінки англійською мовою, на якій розміщена основна інформація про суб’єкта освітньої 
діяльності, правила прийому іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та 
проживання іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація тощо (у разі 
започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без 
громадянства за акредитованими спеціальностями); 

14) копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу 
освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання); 

15) інформацію у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії 
(ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону 
України “Про захист економічної конкуренції”) резидентами іноземних держав, що 
здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону 
України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення 
воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформацію про те, що 
здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб; 

16) опис документів, що подаються для отримання ліцензії на започаткування 
провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності за 
спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти, у двох примірниках згідно з додатком 
34. 
 


