
Додаток 22 
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для 

забезпечення освітнього процесу за освітньою (освітніми) програмами  ____________________ підвищення кваліфікації із спеціальності 
______________ або програмами _________________ підготовки в інтернатурі із спеціальності ______________ 

 
Найменування 

освітнього 
(практичного) 

компонента, який 
закріплено за 

педагогічним, науково-
педагогічним, 

науковим та іншим 
працівником 

Прізвище, ім’я, по 
батькові педагогічного, 
науково-педагогічного, 

наукового, іншого 
працівника 

Найменування посади 
(для осіб, що 
працюють за 

сумісництвом, — 
місце основної роботи, 
найменування посади) 

Освітня кваліфікація 
(найменування закладу, який 

закінчив педагогічний, 
науково-педагогічний, 

науковий, інший працівник, 
рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно  
з документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація 
(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) 

Професійна кваліфікація 
(відомості про практичний 
досвід професійної та/або 
управлінської роботи, що 
безпосередньо стосується 

змісту освітнього 
(практичного) компонента, із 
зазначенням посади та строку 

роботи на  
цій посаді) 

Назва програми (освітньої програми) 
 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
      

Особи, які працюють за сумісництвом 
 

Додаток 23 
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти  

 
Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються в освітньому процесі 

Адреса приміщення 
(навчальний корпус, 

бібліотека, спортивний 
зал тощо) 

Наймену-вання 
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 

       

 
 



Додаток 24 
до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  
про засоби провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти 

 
Інформація про забезпечення освітніх компонентів освітньої програми ______________ підвищення кваліфікації із спеціальності ____________ / 
освітніх та практичних компонентів програми ____________ підготовки в інтернатурі із спеціальності ____________ необхідними засобами 
провадження 

Найменування освітнього (практичного) 
компонента програми (освітньої програми) 

Вид засобу провадження освітньої 
діяльності 

Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість 

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

розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет) 

    
 

Додаток 25 
до Ліцензійних умов 

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

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.  Статут 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  
6.  Програми (освітні програми), що виконуються в закладі освіти, та перелік освітніх (практичних) компонентів, 

що передбачені відповідною програмою (освітньою програмою) 
 

7.  Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти  
8.  Мова (мови) освітнього процесу  



Поряд-
ковий 
номер 

Назва інформації або документа Адреса на веб-сайті  здобувача 
ліцензії (ліцензіата) або 
коментар щодо причини 

нерозміщення 
9.  Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)  

10.  Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)  
11.  Напрями наукової та/або мистецької діяльності        (для закладів вищої освіти)  
12.  Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання  
13.  Результати моніторингу якості освіти  
14.  Річний звіт про діяльність закладу 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.  Кошторис  
24.  Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів  
25.  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 
 

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


