
Додаток 28 
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю _________________________ (код та найменування 

спеціальності) на рівні фахової передвищої освіти 
 

Найменування 
навчальної дисципліни 

Прізвище, ім’я та по 
батькові 

педагогічного 
працівника 

Найменування посади (для 
осіб, що працюють за 

сумісництвом, — місце 
основної роботи, 

найменування посади) 

Найменування закладу, 
який закінчив 

педагогічний працівник 
(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту)* 

Категорія, педагогічне 
звання  

(в разі наявності науковий 
ступінь, шифр і 

найменування наукової 
спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 
дата, ким виданий диплом), 

вчене звання, за якою 
кафедрою (спеціальністю) 
присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий атестат) 

Відомості про 
підвищення кваліфікації 

педагогічного 
працівника 

(найменування закладу, 
вид документа, тема, 
дата видачі, кількість 
навчальних  кредитів 

(годин) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи  

       

Особи, які працюють за сумісництвом 

       
* Додатково зазначається наявність документа, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, або 
кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що засвідчують кваліфікацію з англійської мови. 

 
Додаток 29 

до Ліцензійних умов 
ВІДОМОСТІ  

про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню та/або професійну 
кваліфікацію, яка відповідає спеціальності ____________________________________(код та найменування спеціальності, що ліцензується) на 

рівні фахової передвищої освіти 
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Прізвище, ім’я та по батькові 
педагогічного працівника 

Найменування 
посади 

Освітня кваліфікація 
(найменування закладу, який 

закінчив науково-
педагогічний, науковий 

працівник, рік закінчення, 
спеціальність, кваліфікація, 

згідно з документом про вищу 
освіту)* 

Освітня кваліфікація (категорія, 
педагогічне звання  

(в разі наявності науковий ступінь, 
шифр і найменування наукової спеціаль-

ності, тема дисертації (серія, номер, 
дата, ким виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 
(спеціальністю) присвоєно (серія, номер, 

дата, ким виданий атестат) 

Стаж науково-
педагогічної 

та/або 
педагогічної 

роботи 

Професійна 
кваліфікація 

(відомості про 
практичний досвід 
професійної та/або 

управлінської роботи 
із зазначенням посади 
та строку роботи на 

цій посаді) 
 

Відомості про 
підвищення кваліфікації 

викладача 
(найменування закладу, 

вид документа, тема, 
дата видачі, кількість 
навчальних  кредитів 
(годин) підвищення 

кваліфікації) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

       
* Додатково зазначається наявність документа, що засвідчує володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти, або 
кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що засвідчують кваліфікацію з англійської мови. 
 

Додаток 30  
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу освіти на рівні фахової передвищої освіти 

 
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

Адреса приміщення 
(навчальний корпус, 

гуртожиток, 
бібліотека,  

спортивний зал тощо) 

Найменування 
власника 

майна 

Площа, кв. 
метрів 

Найменування та реквізити документа 
про право власності або оперативного 

управління, або користування 

Документ про право користування (договір оренди) 

строк дії договору оренди 
(позички, користування) 

(з _____  
по _____) 

наявність державної 
реєстрації 

наявність нотаріального 
посвідчення 

       

 
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями 

Найменування приміщення Площа приміщень, кв. метрів 
усього у тому числі 

власних орендованих зданих в оренду 
1. Навчальні приміщення, усього 
у тому числі: 
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Найменування приміщення Площа приміщень, кв. метрів 
усього у тому числі 

власних орендованих зданих в оренду 
приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, 
аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 

    

комп’ютерні лабораторії     
спортивні зали     
2. Приміщення для педагогічних працівників     
3. Службові приміщення     
4. Бібліотека, у тому числі читальні зали     
5. Гуртожитки     
6. Їдальні, буфети      
7. Медичні пункти     
8. Інші     

 
3. Інформація про засоби провадження освітньої діяльності  за спеціальністю _____________________________(код та найменування 

спеціальності) 
Найменування навчальної 

дисципліни 
Вид засобу провадження освітньої 

діяльності 
Найменування обладнання, 

устаткування,  
їх кількість 

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, її 
площа, кв. метрів (адреса приміщення, в якому 

розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет) 

    

 
4. Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального 

плану за спеціальністю _____________________________________________________(код та найменування спеціальності) 
Найменування комп’ютерної 

лабораторії, її площа, кв. метрів 
Найменування навчальної 

дисципліни 
Кількість персональних 
комп’ютерів із строком 

використання не більше восьми 
років 

Найменування пакетів 
прикладних програм  

(у тому числі ліцензованих) 

Наявність каналів доступу до 
Інтернету (так/ні) 

     

 



  

 
Додаток 31 

до Ліцензійних умов 
ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю _____________________на рівні фахової передвищої освіти 
 
1. Навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання 

Найменування навчальної 
дисципліни та виду професійно-

практичної підготовки 

Інформація про наявність (“+”, “–” або немає потреби) 
конспекту 

або 
розширеного 
плану лекцій 

плану практичних 
занять 

плану 
семінарських 

занять 

завдань для 
лабораторних 

робіт 

питань, задач, завдань або 
кейсів для поточного та 
підсумкового контролю 

знань і вмінь 

комплексної 
контрольної роботи 
після атестаційного 

моніторингу набутих 
знань і вмінь 

навчальних 
матеріалів 

        
 
2. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

Найменування виду практичної 
підготовки згідно з навчальним 

планом 

Семестр (тиждень), в якому (з якого) 
передбачена практика 

Тривалість практики, тижнів Інформація про 
наявність програм 

практики 
(“+” або “–”) 

Найменування бази 
для проходження 

практики 

Інформація про 
наявність угод про 

проходження 
практики (номер, дата, 

строк дії) 

      

 
Додаток 32 

до Ліцензійних умов 
ВІДОМОСТІ  

про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти 
 
1. Інформація про наявність бібліотеки 

Найменування бібліотеки Площа, кв. метрів Обсяг фондів навчальної, 
наукової літератури, 

примірників 

Площа читального залу, 
кв. метрів, кількість 

місць 

Примітка* 

     

 
 



  

2. Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою 
Найменування навчальної дисципліни Автор (прізвище, ім’я та по батькові) 

підручника, навчального посібника 
тощо 

Найменування 
підручника, 
навчального 

посібника тощо 

Найменування 
видавництва, рік 

видання 

Кількість примірників** 

     

 
3. Перелік фахових періодичних видань 

Найменування фахового періодичного видання Рік надходження 

  
* Зазначається інформація про наявність електронної бібліотеки. 
** Для книг в електронній формі не зазначається. 

 
          Додаток 33 

                                                     до Ліцензійних умов 
 

ІНФОРМАЦІЯ  
про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України “Про освіту” та “Про 

фахову передвищу освіту”_____________________________________________ 
                               (повне найменування здобувача ліцензії (ліцензіата) 

Поряд-
ковий 
номер 

Назва інформації або документа Адреса на веб-сайті 
здобувача ліцензії/ 

ліцензіата або коментар 
щодо причини 
нерозміщення 

1.  Установчі документи закладу освіти  
2.  Ліцензії на провадження освітньої діяльності  

3.  Сертифікати про акредитацію освітніх програм  
4.  Структура та органи управління закладу освіти  
5.  Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами  



  

Поряд-
ковий 
номер 

Назва інформації або документа Адреса на веб-сайті 
здобувача ліцензії/ 

ліцензіата або коментар 
щодо причини 
нерозміщення 

6.  Освітні та освітньо-професійні програми, що реалізуються в закладі фахової передвищої освіти, та перелік 
освітніх компонентів, передбачених відповідною програмою 

 

7.  Інформація про ліцензований обсяг закладу фахової передвищої освіти за кожною спеціальністю  
8.  Мова (мови) освітнього процесу  
9.  Наявність вакантних посад, порядок їх заміщення   

10.  Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)  
11.  Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання  
12.  Результати моніторингу якості освіти  
13.  Річний звіт про діяльність закладу освіти  
14.  Щорічний звіт керівника про реалізацію стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти, структурного 

підрозділу  
 

 закладу вищої освіти, іншої юридичної особи, основним видом діяльності якого є освітня діяльність у сфері 
фахової передвищої освіти 

 

15.  Правила прийому до закладу освіти  
16.  Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами  
17.  Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти  
18.  Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати  
19.  Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти  
20.  План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти  
21.  Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти 
 

22.  Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних 
до булінгу (цькування) 

 

23.  Бюджет закладу освіти  
24.  Кошторис закладу освіти   
25.  Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів  
26.  Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а 

також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством 
 

27.  Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства  
 


