ОПИС
документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Найменування закладу освіти _______________________________________
Код та найменування спеціальності ___________________________________
Найменування документа

1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або
про розширення провадження освітньої діяльності
(відділ ліц.)
2. Копії установчих документів закладу освіти - юридичної особи (крім
випадку подання заяви про розширення провадження освітньої
діяльності) (відділ ліц.)
3. Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби
для здійснення навчального процесу на строк, не менший необхідного
для завершення повного циклу освітньої діяльності
(відділ ліц.)
4. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача
(ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до
органів Держстату) (відділ ліц.)
5. Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на
заявленому рівні вищої освіти **
6. Відомості про проектну групу*
7. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного

Відмітка про наявність документа для:
одержання ліцензії на провадження
освітньої діяльності або розширення
провадження освітньої діяльності (крім
випадку подання заяви про розширення
провадження освітньої діяльності у разі
збільшення ліцензованого обсягу)

розширення провадження
освітньої діяльності у разі
збільшення ліцензованого
обсягу
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забезпечення освітньої діяльності (відділ ліц.)
8.Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності
9.Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності (у випадку подання заяви про
розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення
ліцензованого обсягу) (відділ ліц.)
10. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів
проектної групи заявленій спеціальності
11.Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших
об’єктів з розрахунками (відділ ліц.), які підтверджують спроможність
закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з
урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими
ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами
12. Копії документів, 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) (відділ ліц.)
13. Відомості про якісний склад групи забезпечення освітніх програм
спеціальності
(у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої
діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу)*

+
-

+
+

+

+

+

+

+

+

-

+

* кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для закладів вищої освіти, що мають ліцензію на освітню діяльність,
набирають чинності з 1 вересня 2018 року. До зазначеного строку кадрове забезпечення освітньої діяльності здійснюється відповідно до Ліцензійних
умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187, в редакції від 30
грудня 2015 р.
** концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні вищої освіти/за спеціальністю (програмою, галуззю знань) у
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, яка включає, зокрема:
код та найменування спеціальності;
рівень вищої освіти;

орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм;
загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання;
професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності);
перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої/післядипломної освіти;
орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати;
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання;
порядок оцінювання результатів навчання;

