
ОСНОВНІ ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 

НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
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Основні поняття відповідно до 

Закону України “Про вищу освіту” 

 

Ліцензування провадиться за певною 
спеціальністю на певному рівні вищої 
освіти.  

 

Акредитація - оцінювання освітньої 
програми та/або освітньої діяльності 
вищого навчального закладу за цією 
програмою. 
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Закон України “Про вищу освіту” 
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ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 30 грудня 2015 р. № 1187 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження  

освітньої діяльності закладів освіти 

Розробка освітньої (освітньо-
професійної або освітньо-наукової) 

програми та навчального плану 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИМОГ ЩОДО  ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  У  СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Для кожної  

спеціальності 

та спеціалізації по  

кожному рівню  

освіти 

Освітня програма 

По кожній  

освітній  

програмі 
Проектна група 



6 

ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ 

Склад  

проектної  

групи 

Початковий  

рівень 

Перший  

 рівень  

Другий  

 рівень  

3 особи,  

з них 1 

 з науковим  

ступенем  

та/або  

вченим  

званнями  

3 особи 

з науковими  

ступенями  

та/або 

вченими  

званнями 

3 особи 

з науковими  

ступенями  

та вченими  

званнями, з 

них 1 доктор 

наук або 

професор  Керівник 

 проектної  групи: 

- науковий ступінь  

та/або вчене  

звання 

- стаж роботи  

не менше 10 років 

+ + + 

+ + + 
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Структура освітньої програми 

Вимоги до 

рівня 

освіти осіб 

Структурно-

логічна 

схема 

(перелік 

навчальних 

дисциплін) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Очікувані 

результати 

навчання 

(компетент

ності)  

Освітня програма 
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ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ: 

1.  Розробити положення про проектну 
групу. 

2. Для кожної спеціальності та спеціалізації 
по кожному рівню освіти  призначити 
керівників проектних груп. 

3. Сформувати для кожної спеціальності та 
спеціалізації по кожному рівню освіти 
проектні групи; 

4. Розробити освітні програми та навчальні 
плани. 
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ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 30 грудня 2015 р. № 1187 

“Про затвердження Ліцензійних умов провадження  

освітньої діяльності закладів освіти” 

Показники  

кадрового забезпечення освітньої 
діяльності  
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ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Лекції з професійних  дисциплін,  

проводять науково-педагогічні  

працівники, які є професіонала- 

ми зі стажем роботи за фахом не  

менше 10 років (мінімальний  

відсоток від кількості годин):  

- дослідницької, управлінської,  

інноваційної або творчої роботи  

за фахом  

- практичної роботи за фахом  10 10 - 

- - 15 

Лекції, які проводять 

науково-педагогічні  

працівники за основним місцем 

роботи (мінімальний відсоток від 

кількості годин):  

- науковий ступінь доктора наук 

або вчене звання професора  

Початковий 

 рівень  
Другий 

 рівень 

Перший 

 рівень 

- науковий ступінь та/або вчене  

звання (або з вищою категорією) 
25 50 50 

- 10 25 
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ВИМОГИ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Наявність випускової кафедри  

із фахової підготовки,  

яку очолює фахівець: 

 - з науковим ступенем та вченим  

званням; 
- - + 

Пункти  

1-19 

Пункти  

1-16 

Пункти  

1-16 

 Проведення занять, здійснення 

наукового керівництва 

курсовими, дипломними 

роботами науково-педагогічними 

(науковими) працівниками, 

рівень наукової та професійної 

активності кожного з яких 

засвідчується виконанням за 

останні 5 років не менше 3 умов 

Початковий 

 рівень  
Другий 

 рівень 

Перший 

 рівень 

 - з науковим ступенем або 

 вченим званням; 
+ + - 

Наявність трудових договорів з 

усіма викладачами та/або наказів 

про прийняття їх на роботу 

+ + + 
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Вимоги ліцензування 

Технологічні вимоги  

до матеріально-технічного, навчально-

методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти 
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Другий 

 рівень 

Перший 

рівень 

 

Початковий  

рівень 

 

Забезпеченість мультимедійним 

обладнанням для одночасного 

використання в навчальних 

аудиторіях (мінімальний відсоток 

від кількості ауд.)  

10 30 30 

Забезпеченість бібліотеки 

вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними 

виданнями, у тому числі в 

електронному доступі 
(найменувань, не менше) 

2 4 5 

Наявність електронного ресурсу 

закладу освіти, який містить 

навчально-методичні матеріали 

з дисциплін (мінімальний відсоток 

навчальних дисциплін)  

30 50 60 

Наявність доступу до баз даних 

періодичних наукових видань 

англійською мовою 

+ + + 
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ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 30 грудня 2015 р. № 1187 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження  

освітньої діяльності закладів освіти 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
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ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 30 грудня 2015 р. № 1187 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження  

освітньої діяльності закладів освіти 

- вимоги до кадрового забезпечення, 

набирають чинності з 1 вересня 2017 р.; 

 

- вимоги до підготовки молодшого 

спеціаліста повинні відповідати вимогам 

до підготовки молодшого бакалавра, а 

спеціаліста – вимогам до магістра. 
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ПОСТАНОВА  КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 30 грудня 2015 р. № 1187 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження  

освітньої діяльності закладів освіти 

- ліцензіат забезпечує подання в електронному 

вигляді даних та відомостей про кадрове та 

матеріально-технічне забезпечення закладу 

освіти, його відокремленого структурного 

підрозділу до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти. Інформація про кадрове 

забезпечення подається кожного навчального 

року до 1 березня, а про матеріально-технічне 

забезпечення - до 31 грудня або протягом трьох 

місяців після зміни інформації.  
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Дякую за увагу! 


