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ПЕРЕДМОВА 

 

 

 

 Програма перевірки дотримання вищими навчальними закладами ліцензійних умов надання 

освітніх послуг розроблена відповідно до Ліцензійних умов та вимог, Порядку здійснення 

контролю за дотриманням ліцензійних умов, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 24.12.03р. №847, і  містить в собі зміст перевірки забезпечення навчальних закладів 

матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною базою, науково-

педагогічними кадрами відповідно до встановлених нормативів та вимог для підготовки фахівців 

з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

 Мета перевірки: визначеня рівня відповідності установленим законодавством вимогам 

фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного 

забезпечення навчального процесу з окремих напрямів підготовки (спеціальностей). 

 До даної програми  додаються  таблиці, які характеризують види діяльності  навчальних 

закладів відповідно до ліцензійних умов. 
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І. Загальні відомості про навчальний заклад, напрям підготовки (спеціальність) 

1.1. Нормативно-правові 

підстави для створення та 

здійснення освітньої 

діяльності. 

Статут навчального закладу. Свідоцтво 

про державну реєстрацію. Концепція  

освітньої діяльності. Паспорт ВНЗ. 

Ліцензії. Сертифікат про акредитацію 

Проаналізувати подані документи  і встановити: 

-наявність оригіналів  зазначених документів; 

-дотримання порядку  підготовки і затвердження документів, 

своєчасність  внесення змін та доповнень; 

-відповідність  статуту і концепції освітньої діяльності завданням і 

специфіці закладу освіти. 

1.2. Види діяльності та структура 

навчального закладу. 

Ліцензії  на право  здійснення освітньої 

діяльності (підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації і т.д.). Статут 

ВНЗ. Структура. Накази з основної 

діяльності. 

Встановити наявність  ліцензій з усіх  видів освітньої діяльності, 

що проводяться у ВНЗ. Зробити  висновки про доцільність  видів  

діяльності  закладу освіти та дотримання ліцензованих обсягів. 

Проаналізувати структуру підрозділу навчального закладу і 

зробити висновок про її відповідність Закону України “Про вищу 

освіту”, ліцензійним вимогам, п.п.2.5., 2.6. Положення про вищий 

державний  заклад освіти 

ІІ. Визначення рівня можливостей ВНЗ для забезпечення дотримання ліцензійних умов 

2.1. Формування педагогічного 

колективу та його якісний 

склад. 

Штатний розпис. Тарифікаційна 

відомість. Особові справи керівного і 

педагогічного складу. Матеріали 

підвищення  кваліфікації. Накази з 

кадрових питань. Документи щодо 

планування навчального навантаження 

викладачам та його виконання. 

1) На підставі аналізу наданих матеріалів встановити: 

–кількість науково-педагогічних працівників, які забезпечують 

підготовку фахівців; зокрема – на постійній основі; 

–відповідність кваліфікації викладачів видам та обсягам 

навчальної роботи; 

–наявність підвищення кваліфікації викладачів. 

2)Підготувати копії необхідних документів. 

3) Заповнити таблицю 1. 

4)Надати висновок про відповідність кадрового забезпечення 

навчального процесу ліцензійним вимогам, пункти 2.1-2.3, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7 “Ліцензійних умов надання освітніх послуг”  

2.2. Наявність навчально-

методичного та 

інформаційного 

забезпечення навчального 

процесу. 

Освітньо-професійні програми. 

Навчальні плани. 

Графік навчального процесу. 

Розклад навчальних занять. 

Навчально-методичне забезпечення для 

кожної навчальної дисципліни 

навчального плану: 

1)На підставі аналізу наданих матеріалів встановити наявність: 

–навчально-методичного забезпечення з кожної дисципліни та 

практики; 

–методичного забезпечення щодо виконання дипломних 

робіт/проектів; 

–підручників/посібників, що містяться у власній бібліотеці. 

Відповідність навчально-методичного та інформаційного 
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–навчальні і робочі навчальні програми 

дисциплін; 

–плани семінарських, практичних занять, 

завдань для лабораторних робіт; 

–методичні вказівки і тематики 

контрольних робіт, курсових робіт 

(проектів); 

–пакети контрольних завдань для 

перевірки знань з дисциплін соціально-

гуманітарної, фундаментальної та 

фахової підготовки; 

–програми всіх видів практик; 

–методичні вказівки щодо виконання 

дипломних робіт (проектів); 

–дидактичне забезпечення самостійної 

роботи студентів (у т.ч. з використанням 

інформаційних технологій); 

–критерії оцінювання знань і вмінь 

студентів. 

забезпечення ліцензійним вимогам, пункти 2.2.1, 2.2.2, 2.2.7, 4.3-

4.9, 5.1 “Ліцензійних умов надання освітніх послуг”. 

2)Заповнити таблицю 2. 

3)Надати висновок щодо відповідності нормативно-методичного 

та інформаційного забезпечення навчального процесу ліцензійним 

умовам. 

2.3. Рівень  матеріально-

технічного забезпечення 

навчального процесу. 

Навчальні плани і програми.Паспорт 

ВНЗ. Перспективний план розвитку 

матеріально-технічної бази. Журнали 

обліку матеріальних цінностей. 

Документи, які підтверджують  право на 

власність або довгострокову  оренду 

приміщень. 

Перелік  обладнання лабораторій, 

кабінетів, майстерень. Санітарний 

паспорт. 

1)На основі вивчення документації,  огляду матеріально-технічної  

бази встановити: 

–наявність  навчальних площ  відповідно  до нормативів 

ліцензування, навчально-лабораторного обладнання необхідним 

для виконання навчальних програм (у % від потреби), (вказати: 

власне чи орендне за угодами, на який термін); 

–санітарно-технічний стан приміщень, споруд  і їх комунікацій; 

2)Заповнити таблицю 3. 

3)Надати висновок щодо відповідності матеріально- технічного 

забезпечення ліцензійним вимогам, пункти 2, 2.3, 3.1-3.3, 5.2-5.4 

“Ліцензійних умов надання освітніх послуг”. 

2.4. Стан соціального 

забезпечення. 

Форма 2-3НК. Паспорти гуртожитків, 

буфетів, медпункту та інших  об”єктів  

соціальної  сфери. 

Визначити: 

-наявність  гуртожитку, їдалень (буфетів), спортивного залу, 

стадіону, читальної зали (по кожному  приміщенню або споруді  
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розрахувати  % від потреби); 

-наявність пунктів медичної  допомоги (санаторії, профілакторії), 

бази відпочинку (спортивно-оздоровчі центри) тощо. 

Встановити відповідність ліцензійним умовам, п.п.3.2, 3.4.-3.7 

2.5 Контингент студентів за 

формами навчання, 

спеціальностями, базовою 

освітою. 

Ліцензії.  

Накази щодо зарахування студентів у 

поточному році та по контингенту 

студентів. Особові справи студентів 

Правила прийому до ВНЗ. 

Робоча документація приймальної 

комісії. 

Обсяг держзамовлення за останній рік. 

1)Проаналізувати подані документи і встановити: 

–співвідношення між ліцензованим обсягом і фактичним обсягом 

прийому і визначити, чи не перевищує  фактичний прийом 

наявний ліцензований  обсяг; 

–виконання правил прийому до ВНЗ, відповідність  правил 

прийому  “Умовам прийому до ВНЗ України”; 

–відмітити відхилення від існуючих вимог у прийомі (якщо такі є); 

–наявність документів (особових справ, документів з попередньої 

освіти); 

–конкурс (за останні три роки); 

–ціна за навчання (за останні три роки). 

2)У таблиці 4 показати контингент студентів за формами 

навчання, кількістю груп, базовою освітою. 

3)Надати висновок щодо наявності/відсутності порушень 

нормативних вимог щодо комплектування студентів та оплати 

навчання. 

 

Порядок здійснення перевірки дотримання ВНЗ ліцензійних умов визначений наказом Міністерства освіти і науки України 

від 24.12.03р. №847. За результатами перевірки складається акт за встановленою формою. До акта додається порівняльна 

таблиця (таблиця 5) 
 

 

 

Начальник відділу інспектування 

ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації         В.О.Корнієнко 
 

 

 


