
 

Алгоритм процедури ліцензування  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

для ЗВО 

 

1. Подання доповідної засписки ректорові від завідувача кафедри про дозвіл на 

ліцензування підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю із зазначенням 

кількості ліцензійних місць, обґрунтуванням доцільності та відповідності науково-педагогічного 

складу і матеріально-технічної бази Ліцензійним умовам провадження освітньої дяльності.  

2. Отримання наказу по університету про початок процедури ліцензування. 

3. Розробка проєкту освітньої програми підвищення кваліфікації та розміщення його на 

офіційному веб-сайті ЗВО для обговорення стейкхолдерами не пізніше, ніж за 1 місяць до 

затвердження вченою радою університету. 

4. Оновлення інофрмації про НПП у ЄДЕБО (розділ “Заклад освіти”, підрозділ “Кадрове 

забезпечення ЗО”): картки фізичних осіб; картки працівників; склад групи забезпечення освітнього 

процесу у сфері післядипломної освіти. 

5. Подання до сектора акредитації та ліцензування в електронному вигляді: 

 концепції освітньої діяльності, яка включає перелік освітніх програм із зазначенням освітніх 

компонентів для кожної освітньої програми відповідної спеціальності, спрямованих на досягнення 

передбачених такими освітніми програмами результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів 

для провадження освітньої діяльності; 

 освітньої програми; 

 навчального плану; 

 програм навчальних дисциплін; 

 документів згідно Ліцензійних умов, зетверджених Постановою КМУ від 24 березня 2021 р. 

№365 (додатки 21-26): 

 заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження 

освітньої діяльності) у сфері післядипломної освіти) (додаток 21); 
 відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що 

підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за 
освітньою програмою (додаток 22); 

 відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (додаток 23) ; 
 копії документів, які підтверджують забезпечення безперешкодного доступу до будівель, 

приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (у разі 
розширення провадження освітньої діяльності) (відповідальний за оформлення документів — 
проректор з адміністративно-господарської роботи); 

 відомості про засоби провадження освітньої діяльності (додаток 24); 
 інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті інформації та 

документів, передбачених Законом України “Про освіту”, (додаток 25) (відповідальні за розміщення 

інформації — керівники структурних підрозділів); 
 копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти 

(документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) (інформація в ЄДЕБО); 
 інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи 

опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної 
конкуренції”) резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у 
значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють 
умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та 
інформацію про те, що здобувач ліцензії (ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб (відповідальний — 
сектор акредитації та ліцензування); 

 опис документів, що подаються для отримання ліцензії на започаткування провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти або розширення провадження освітньої діяльності 
у сфері післядипломної освіти, у двох примірниках (додаток 26). 

 



 

Алгоритм процедури ліцензування  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

для кафедр 

 

6. Подання доповідної засписки ректорові від завідувача кафедри про дозвіл на ліцензування 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю із зазначенням кількості 

ліцензійних місць, обґрунтуванням доцільності та відповідності науково-педагогічного складу 

і матеріально-технічної бази Ліцензійним умовам провадження освітньої дяльності.  

7. Отримання наказу по університету про початок процедури ліцензування. 

8. Розробка проєкту освітньої програми підвищення кваліфікації та розміщення його на 

офіційному веб-сайті ЗВО для обговорення стейкхолдерами не пізніше, ніж за 1 місяць до 

затвердження вченою радою університету. 

9. Оновлення інофрмації про НПП у ЄДЕБО (розділ “Заклад освіти”, підрозділ “Кадрове 

забезпечення ЗО”): картки фізичних осіб; картки працівників; склад групи забезпечення освітнього 

процесу у сфері післядипломної освіти. 

10. Подання до сектора акредитації та ліцензування в електронному вигляді: 

 концепції освітньої діяльності, яка включає перелік освітніх програм із зазначенням освітніх 

компонентів для кожної освітньої програми відповідної спеціальності, спрямованих на досягнення 

передбачених такими освітніми програмами результатів навчання, із зазначенням необхідних засобів 

для провадження освітньої діяльності; 

 освітньої програми; 

 навчального плану; 

 програм навчальних дисциплін; 

 документів згідно Ліцензійних умов, зетверджених Постановою КМУ від 24 березня 2021 р. 

№365 (додатки 21, 22, 24): 

 заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження 

освітньої діяльності) у сфері післядипломної освіти) (додаток 21); 
 відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що 

підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за 
освітньою програмою (додаток 22); 

 відомості про засоби провадження освітньої діяльності (додаток 24). 
 



 

Ректор ЗВО Відділ кадрів 

Офіційний веб-сайт ЗВО: 

- проєкт освітньої програми 

ЄДЕБО 

Оновлення інформації про НПП,  

які забезпечують освітній процес: 

- картки фізичних осіб; 

- картки працівників; 

- склад групи забезпечення  

освітнього процесу у сфері ПДО 

Доповідна записка про дозвіл на ліцензування 

Наказ про дозвіл на ліцензування 

 

Сектор акредитації та ліцензування 

Сканкопії документів: 

- концепція освітньої діяльності; 

- освітня програма; 

- навчальний план; 

- програми навчальних дисциплін; 

- додатки 21, 22, 24 до Ліцензійних умов; 

- документи, що підтверджують  

професійну кваліфікацію НПП (п.38 ЛУ). 

 

Формування електронної  

ліцензійної справи у ЄДЕБО 

 та подання її до МОН  

за підписом ректора 

 

 

АГЧ 

- Відомості про матеріально-технічне 

забезпечення освітньої діяльності ЗВО 

(додаток 23); 

- копії документів, які підтверджують  

доступність приміщень для  

маломобільних груп населення; 

- довідки про відповідність нормам охорони 

праці, пожежної безпеки,  

санітарно-епідеміологічним нормам 

Алгоритм процедури ліцензування  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

за акредитованими спеціальностями 

у ЦДПУ ім.В.Винниченка 

КАФЕДРА 



 

 

Додаток 21 

до Ліцензійних умов 

______________________________ 
(найменування органу ліцензування) 

ЗАЯВА 

про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

(розширення провадження освітньої діяльності)  

у сфері післядипломної освіти 

 

Прошу видати ліцензію на започаткування провадження освітньої 

діяльності з підвищення кваліфікації за спеціальністю  

________________________________________________________________ 
                                                                          (код та найменування спеціальності) 

з ліцензованим обсягом ________ осіб. 

Здобувач ліцензії (ліцензіат) ___________________________________ 
                                                                                          (повне найменування закладу освіти — юридичної 

________________________________________________________________ 
особи або територіально відокремленого структурного підрозділу, що провадитиме освітню діяльність*) 

Керівник ____________________________________________________ 
                                       (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові) 

Ідентифікаційний код _________________________________________ 

Організаційно-правова форма __________________________________ 

Форма власності _____________________________________________ 

Орган управління _____________________________________________ 

Місцезнаходження ___________________________________________ 

Місце провадження освітньої діяльності _________________________ 

Номер телефону _______________, номер телефаксу ______________, 

адреса електронної пошти _________________________________________, 

адреса офіційного веб-сайту закладу освіти __________________________ 

З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти ознайомлений і зобов’язуюся їх виконувати. 

Відомості, зазначені в документах, поданих для ліцензування, є 

достовірними. 

_______________________

_ 
(найменування посади керівника) 

______________ 
(підпис) 

____________________ 
(ініціали та прізвище) 

__________ 
* У разі ліцензування освітньої діяльності у територіально відокремленому структурному 

підрозділі в заяві додатково зазначається найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові 

керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, місце провадження освітньої діяльності, 
номер телефону і телефаксу, адреса електронної пошти такого підрозділу. 
 

 

 



 

 

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 ______________  

 

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 

державно

ї 

реєстраці

ї 

наявність 

нотаріальног

о 

посвідчення 

 

* Документ готується адміністративно-господарською частиною 

університету 

 



 

 

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 ____________ необхідними засобами провадження 
 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента 

програми (освітньої 

програми) 

Вид засобу 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Найменуванн

я 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  

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 

 



 

 

Поряд

-ковий 

номер 

Назва інформації або документа 

Адреса на веб-сайті  

здобувача ліцензії 

(ліцензіата) або 

коментар щодо 

причини 

нерозміщення 

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 

 

 

27. * Інформація ЗВО в ЄДЕБО 



 

 

Додаток 26 

до Ліцензійних умов 

ОПИС 

документів, що подаються для отримання ліцензії на  

провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти 

 

Найменування закладу освіти ___________________________________ 

Вид підготовки у сфері післядипломної освіти______________________ 

Код та найменування спеціальності ______________________________ 

 

Найменування документа 

Відмітка про наявність документа для 

отримання ліцензії на 

провадження освітньої 

діяльності або розширення 

провадження освітньої 

діяльності (крім 

розширення провадження 

освітньої діяльності у разі 

збільшення ліцензованого 

обсягу) 

розширення 

проваджен-

ня освітньої 

діяльності  

у разі 

збільшення 

ліцензовано-

го обсягу 

1. Заява про отримання ліцензії на 

започаткування провадження освітньої 

діяльності у сфері післядипломної освіти або 

про розширення провадження освітньої 

діяльності у сфері післядипломної освіти 

  

2. Копії документів, оформлених відповідно 

до вимог законодавства, що підтверджують 

право власності чи користування майном для 

кожного місця провадження освітньої 

діяльності  

  

3. Концепція освітньої діяльності   

4. Відомості про педагогічних, науково-

педагогічних та наукових та інших 

працівників, що підтверджують їх освітню 

та/або професійну кваліфікацію для 

забезпечення освітнього процесу за 

освітньою (освітніми) програмами 

підвищення кваліфікації із спеціальності  

  

5. Відомості про матеріально-технічне 

забезпечення освітньої діяльності у сфері 

післядипломної освіти 

  

6. Інформація про засоби провадження 

освітньої діяльності у сфері післядипломної 

освіти 

  

7. Письмове зобов’язання (у довільній   



 

 

Найменування документа 

Відмітка про наявність документа для 

отримання ліцензії на 

провадження освітньої 

діяльності або розширення 

провадження освітньої 

діяльності (крім 

розширення провадження 

освітньої діяльності у разі 

збільшення ліцензованого 

обсягу) 

розширення 

проваджен-

ня освітньої 

діяльності  

у разі 

збільшення 

ліцензовано-

го обсягу 

формі) щодо забезпечення безперешкодного 

доступу до будівель, приміщень закладу 

освіти осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення із 

зазначенням строків виконання (крім 

закладів спеціалізованої освіти військового 

(військово-спортивного) профілю) (у разі 

започаткування освітньої діяльності) 

8. Копія (копії) документа (документів), який 

(які) підтверджує (підтверджують) 

забезпечення безперешкодного доступу до 

будівель, приміщень закладу освіти осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення (крім підвищення кваліфікації 

осіб за місцем своєї роботи та закладів 

спеціалізованої освіти військового 

(військово-спортивного) профілю) (у разі 

розширення провадження освітньої 

діяльності) 

  

9. Інформація про наявність у відкритому 

доступі на власному веб-сайті інформації та 

документів, передбачених Законом України 

“Про освіту” 

  

10. Копії документів, що засвідчують рівень 

освіти і кваліфікації керівника закладу освіти 

(документів про вищу освіту, науковий 

ступінь, вчене звання) 

  

11. Інформація у довільній формі про 

відсутність над здобувачем ліцензії 

(ліцензіатом) прямо чи опосередковано 

контролю (у значенні, наведеному в статті 1 

Закону України “Про захист економічної 

конкуренції”) резидентами іноземних 

держав, що здійснюють збройну агресію 

  



 

 

Найменування документа 

Відмітка про наявність документа для 

отримання ліцензії на 

провадження освітньої 

діяльності або розширення 

провадження освітньої 

діяльності (крім 

розширення провадження 

освітньої діяльності у разі 

збільшення ліцензованого 

обсягу) 

розширення 

проваджен-

ня освітньої 

діяльності  

у разі 

збільшення 

ліцензовано-

го обсягу 

проти України (у значенні, наведеному в 

статті 1 Закону України “Про оборону 

України”) та/або дії яких створюють умови 

для виникнення воєнного конфлікту та 

застосування воєнної сили проти України, та 

інформація про те, що здобувач ліцензії 

(ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб  
 


