
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти  
і науки України 
20 травня 2013 року № 560 

   
 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
ДІНЗ УКРАЇНИ  

вул. Метробудівська, 5а, м. Київ, 03065, тел./факс: (044) 239-16-82,  

E-mail: dinzu@ukr.net. Web: http//www. dinz. gov.ua. Код за ЄДРПОУ 37849203 

 

АКТ  
перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають 

послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства про вищу освіту 
№  

(далі – Акт перевірки) 
___________________________________________________________________________________, 

(найменування суб’єкта господарювання, місцезнаходження, телефон / П.І.Б. керівника) 
___________________________________________________________________________________________________________________. 

(назва напряму перевірки) 

Код за ЄДРПОУ . 
 
Вид суб’єкта господарювання:  ДВНЗ;  ПВНЗ. 
  
Підпорядкованість: відсутня; має місце 
___________________________________________________________________________________. 

(вказати, кому підпорядковується) 
 

Загальна кількість працівників станом на день перевірки становить   осіб. 
Загальна кількість учнів (слухачів) станом на день перевірки становить   осіб. 

 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗДІЙСНЮВАНОЇ ТА РАНІШЕ ЗДІЙСНЕНИХ ПЕРЕВІРОК 

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки 

Наказ від .. №   
Направлення на перевірку від .. №   

 планова 
 позапланова 
 комплексна 
 вибіркова 
 виїзна 
 невиїзна 

 
 
 
 

Початок перевірки Завершення перевірки 

          
число місяць рік години хвилини число місяць рік години хвилини 

 

Особи, які беруть участь у перевірці: 

Голова комісії – ____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади)  

Члени комісії:  _____________________________________________________________ 
(прізвища, імена та по батькові, найменування посад) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:dinzu@ukr.net
mailto:www.%20dinz.%20gov.ua


   

 
Керівник суб’єкта господарювання, що перевіряється, та/або уповноважені особи суб’єкта 
господарювання, треті особи:  

________________________________________________________________________ 
(прізвища, імена та по батькові, найменування посад) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Дані щодо останніх проведених перевірок: 

Планова Позапланова 

 не було взагалі  не було взагалі 

 була з .. по .. 
Акт перевірки №   
Розпорядження щодо усунення порушень:  
 не видавалося;  видавалося;  
його вимоги:  виконано;  не виконано 
 

 була з .. по .. 
Акт перевірки №   
Розпорядження щодо усунення порушень:  
 не видавалося;  видавалося;  
його вимоги:  виконано;  не виконано 

 
 ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

  
№ 
з/п 

Питання з дотримання законодавства   
у сфері вищої освіти 

Так¹ Ні² НВ³ НП4 
Нормативне 

обґрунтування 

І. Загальна характеристика вищого навчального закладу (далі - ВНЗ) 

1.1 Наявність правових підстав  для діяльності ВНЗ   

1.1.1 Процедуру створення державних ВНЗ та 
відокремлених структурних підрозділів (далі - ВСП) 
ВНЗ дотримано   

    Абзаци другий, 
четвертий, шостий 
пункту 3, пункт 6 
Положення про 
порядок створення, 
реорганізації і 
ліквідації навчально- 
виховних закладів, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
05 квітня 1994 року  
№ 228 (далі - 
Положення про 
порядок створення, 
реорганізації і 
ліквідації навчально- 
виховних закладів) 
 

1.1.2 Процедуру створення комунальних ВНЗ дотримано     Абзац другий  
пункту 4 Положення 
про порядок 
створення, 
реорганізації і 
ліквідації навчально-
виховних закладів 

1.1.3 Процедуру створення ВНЗ інших форм власності та 
ВСП ВНЗ дотримано (рішення ради (зборів) 
засновників) 

    Пункт 5 Положення 
про порядок 
створення, 
реорганізації і 



   

ліквідації навчально-
виховних закладів 
 

1.1.4 Навчальний заклад має виписку з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців.  

    Закон України «Про 
державну 
реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб - 
підприємців»  

1.1.5 Статут ВНЗ (Положення про ВСП ВНЗ) наявний та  
затверджений згідно з вимогами (відповідно до 
форми власності ВНЗ), за змістом відповідає 
вимогам нормативно-правового акта, зміни і 
доповнення внесені  своєчасно 

    Абзаци шостий, 
сьомий  частини 
другої статті 18, 
частина  четверта 
статті 27 Закону 
України «Про вищу 
освіту» (далі –  
ЗУ № 2984-ІІІ) 
 

1.1.6 Ліцензії на провадження освітньої діяльності наявні 
та не вичерпали строку дії на всі напрями та 
спеціальності, за якими проводиться підготовка у 
ВНЗ (у тому числі ВСП ВНЗ) 

    Абзац другий 
частини першої 
статті 28  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
Порядок 
ліцензування 
діяльності з надання 
освітніх послуг, 
затверджений 
постановою Кабінету 
Міністрів України від  
08 серпня  
2007 року  
№ 1019 (далі – 
Порядок 
ліцензування 
діяльності з надання 
освітніх послуг) 

1.1.7 Сертифікати про акредитацію напрямів та 
спеціальностей наявні на всі напрями та 
спеціальності, за якими був випуск до початку 
перевірки (у тому числі ВСП ВНЗ) 

    Абзаци перший, 
другий  частини 
другої статті 28  
ЗУ № 2984-ІІІ 

1.1.8 Концепція діяльності ВНЗ (напрямів та 
спеціальностей) наявна та погоджена з Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим (обласною, 
Київською, Севастопольською міськими 
державними адміністраціями) 

    Підпункт 1.1 
підпункту 1  
пункту 2.1  
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти, 
затверджених 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки України  від 24 
грудня  
2003 року № 847, 
зареєстрованих у 



   

Мін’юсті 19 січня  
2004 року за  
№ 75/8674 (далі – 
Ліцензійні умови 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти)  

1.2 Структура ВНЗ      

1.2.1 Усі структурні підрозділи ВНЗ (для ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації – відділення та циклові (предметні) 
комісії; для ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації – інститути, 
факультети, кафедри тощо) відповідають типу та 
статусу ВНЗ 

    Стаття 30  
ЗУ № 2984-ІІІ 
  

1.2.2 Наявність у структурі ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за 
умови здійснення ними підготовки за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
вищого навчального закладу I рівня акредитації або 
відповідного структурного підрозділу  

    Пункт 22 Положення 
про освітньо -
кваліфікаційні рівні  
(ступеневу освіту), 
затвердженого  
постановою Кабінету 
Міністрів України  
від  
20 січня 1998 року № 
65 
 

1.2.3 Кількісний склад студентів усіх створених відділень 
становить не менше 150 осіб 

    Абзац другий 
частини третьої  
статті 30  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

1.2.4 Кількісний склад студентів усіх створених 
факультетів  становить не менше 200 осіб денної 
форми навчання 

     Абзац четвертий  
частини другої статті 
30 ЗУ № 2984-ІІІ 

1.2.5 Усі кафедри створено рішенням вченої ради ВНЗ. До 
складу кафедр входить не менше ніж п'ять науково-
педагогічних працівників, для яких кафедра є 
основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких 
мають науковий ступінь або вчене звання 

     Абзац другий  
частини другої статті 
30  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

1.2.6 Керівництво всіх випускових кафедр, що здійснюють 
підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
«спеціаліст», «магістр», здійснюють відповідно 
кандидати наук, доценти, доктори наук або 
професори   

    Підпункт 2.6 
підпункту 2  
пункту 2.1  
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

1.3 Керівник ВНЗ       

1.3.1 Керівник ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації є 
громадянином України, має науковий ступінь 
доктора або кандидата наук, вчене звання 
професора, стаж науково-педагогічної діяльності не 
менше ніж десять років, обраний на посаду за 
конкурсом 

    Стаття 39  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

1.3.2 Керівник ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації є громадянином     Абзац перший 



   

України, має вищу освіту, відповідну підготовку та 
стаж педагогічної роботи у вищих навчальних 
закладах відповідного профілю не менше ніж п'ять 
років 

частини другої статті 
39  
ЗУ № 2984-ІІІ 

1.3.3 Керівник ВНЗ працює за контрактом, термін дії 
якого не вичерпано 

     Абзац третій 
частини першої 
статті 39  
ЗУ № 2984-ІІІ 

ІІ. Формування контингенту студентів ВНЗ 

2.1 Обсяги підготовки та випуску фахівців усіх напрямів, 
спеціальностей за формами навчання відповідають 
наявним ліцензіям   
 

    Абзаци перший, 
другий частини 
першої  статті 28  
ЗУ № 2984-ІІІ,   
абзаци третій - 
п’ятий  
пункту  22 Порядку 
ліцензування 
діяльності з надання 
освітніх послуг 

2.2  Правила прийому до ВНЗ       

2.2.1 Відповідають за змістом умовам прийому на 
навчання до ВНЗ на поточний рік, затвердженим 
Міністерством освіти і науки України  

    Абзац сьомий 
частини першої 
статті 18  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
абзац перший 
частини четвертої 
статті 44  
ЗУ № 2984-ІІІ 

2.2.2  Правила прийому до ВНЗ затверджені в 
установленому порядку своєчасно 

    Абзац другий 
частини четвертої 
статті 44  
ЗУ № 2984-ІІІ 

2.3  Положення про приймальну комісію ВНЗ 
розроблено 

     Стаття 36  
ЗУ № 2984-ІІІ 

2.4  Терміни  формування та якісний  склад приймальної 
комісії ВНЗ відповідають вимогам положення про 
приймальну комісію ВНЗ 

    

2.5 Прийом  осіб  на  навчання  до  ВНЗ здійснюється на 
конкурсній  основі  відповідно  до  їх  здібностей 
незалежно  від  форми власності навчального 
закладу та джерел його  
фінансування 

    Стаття 44  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

2.6 Квоти прийому при зарахуванні абітурієнтів за 
цільовими направленнями дотримано   

    

2.7 Для навчання за зменшеним нормативним 
терміном навчання зараховано вступників, профіль 
освіти яких відповідає профілю подальшого 
навчання 

    Абзаци четвертий, 
п’ятий частини 
другої статті 13  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
пункти 23, 28  
Положення про 
освітньо-
кваліфікаційні рівні  
(ступеневу освіту) 

2.8 Обсяги державного замовлення на прийом та     Абзац шостий 



   

випуск фахівців за всіма напрямами і 
спеціальностями виконано 
 

частини першої 
статті 18 
ЗУ № 2984-ІІІ 
 
 

2.9 У встановленому порядку здійснюються: 

   

    Стаття 45  
ЗУ № 2984-ІІІ,  
Положення про 
порядок 
переведення, 
відрахування та 
поновлення 
студентів вищих 
закладів освіти, 
затверджене 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від  
15 липня  
1996 року  № 245, 
зареєстроване в 
Міністерстві юстиції 
України  
07 серпня 1996 року 
за № 427/1452 (далі 
- Положення про 
порядок 
переведення, 
відрахування та 
поновлення 
студентів вищих 
закладів освіти), 
Положення про 
академічні відпустки 
та повторне 
навчання у вищих 
закладах освіти, 
затверджене 
наказом 
Міністерства освіти 
України, 
Міністерства 
охорони здоров’я 
України від  
06 червня 1996 року 
№ 191/153, 
зареєстроване в 
Міністерстві юстиції 
України  
24 червня 
1996 року  
за № 325/1350 
 

2.9.1 переведення студентів     

2.9.2 відрахування  студентів     

2.9.3 поновлення студентів     

2.9.4 надання академічної відпустки студентам        

2.10 Відрахування студентів зі старших курсів 
здійснюється в установленому порядку 

    Частина перша 
статті 45  



   

 ЗУ  № 2984-ІІІ, 
пункти 14, 15 
Положення про 
порядок 
переведення, 
відрахування та 
поновлення 
студентів вищих 
закладів освіти, 
абзац другий 
підпункту 3.12.2.3 
підпункту 3.12.2 
пункту 3.12 
глави 3, абзац 
шостий підпункту 
3.12.3.5 підпункту 
3.12.3 пункту 3.12 
глави 3 Положення 
про організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах, 
затвердженого 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від  
02 червня   
1993  року № 161, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України  
23 листопада  
1993 року за № 173 
(далі - Положення 
про організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах) 

2.11 Договори на підготовку фахівців, що укладені із 
вступниками ВНЗ, складені відповідно до    
Типового договору на навчання    

    Пункт 6 статті 64 
ЗУ № 2984-ІІІ,   
Типовий договір про 
навчання, 
підготовку, 
перепідготовку, 
підвищення 
кваліфікації або про 
надання додаткових 
освітніх послуг 
навчальними 
закладами, 
затверджений 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від  
11 березня 2002 



   

року  № 183, 
зареєстрований у 
Міністерстві юстиції 
України 03 квітня 
2002 року 
за № 329/6617     

2.12 Особам, які вступають до  ВНЗ, надається 
достовірна інформація щодо:  

    Абзац п’ятий   
пункту 3.4   
розділу ІІІ  
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

2.12.1 умов прийому     

2.12.2 плати за навчання     

2.12.3 змісту і форми документів, що видаються 
випускникам 

    

2.13 Електронні дані та відомості про діяльність 
навчального закладу, його відокремленого 
підрозділу з питань, що визначені Ліцензійними 
умовами, до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти подано: 

    Абзац шостий  
пункту 3.4  
розділу ІІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

2.13.1 у встановлені терміни     

2.13.2 в повному обсязі     

2.14 Робоча документація приймальної комісії ведеться 
відповідно до встановлених вимог 

     Частина четверта  
статті 44  
ЗУ № 2984-ІІІ     

ІІІ. Зміст підготовки фахівців, навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального 
процесу  (розділ може формуватись як у цілому по ВНЗ, так і за окремими напрямами та 

спеціальностями) 

3.1 Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівця з 
усіх напрямів та спеціальностей, з яких проводиться 
підготовка (у тому числі  варіативної компоненти), 
наявні 

    Статті 11-14  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
підпункт 4.1 
підпункту 4   
пункту 2.1  
розділу ІІ  
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

3.2 Освітньо-професійні програми підготовки фахівця з 
усіх напрямів та спеціальностей, з яких проводиться 
підготовка (у тому числі варіативної компоненти), 
наявні 

    Статті 11-14  
ЗУ  № 2984-ІІІ,  
підпункт 4.2 
підпункту 4    
пункту 2.1  
розділу ІІ  
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти,  
пункти  21, 27, 32, 37   
Положення про 
освітньо-
кваліфікаційні рівні  
(ступеневу освіту) 
 

3.3 Навчальні плани та робочі навчальні плани 
відповідають освітньо-професійним програмам у 

    Частини третя, п’ята 
статті 14  



   

нормативній частині та затверджені в 
установленому порядку керівництвом навчального 
закладу   

ЗУ № 2984-ІІІ,  
підпункт 4.3 
підпункту 4 
пункту 2.1  
розділу ІІ  
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти,  
пункт 2.2 глави 2 
Положення про 
організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 

3.4 Терміни навчання за всіма напрямами та 
спеціальностями відповідають  нормативним 
вимогам з усіх напрямів та спеціальностей за всіма 
освітньо-кваліфікаційними рівнями 
 

    Частина друга 
статті 13  
ЗУ № 2984-ІІІ,  
пункти 23, 28, 30, 33, 
34, 37 Положення 
про освітньо-
кваліфікаційні рівні  
(ступеневу освіту) 
 

3.5 Зміст навчальних планів визначено ВНЗ у межах 
структури та форми, встановлених спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої 
влади у галузі освіти і науки, із  задоволенням вимог 
ринку праці 
 

    Частина друга  
статті 14  
ЗУ № 2984-ІІІ 

3.6 Перехід на підготовку фахівців різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів за відповідними 
навчальними планами і програмами (за умови 
затвердження нових галузевих стандартів вищої 
освіти) здійснюється своєчасно 

    Абзац  сьомий 
пункту 3.4  
розділу ІІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.7 Навчальні і робочі навчальні програми дисциплін за 
всіма напрямами та спеціальностями: 

    Підпункт 4.4 
підпункту 4  
пункту 2.1  
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.7.1 наявні     

3.7.2 між собою узгоджені     

3.8 Навчальний час, відведений для самостійної роботи 
студента, становить не менше 1/3 та не більше 2/3 
загального обсягу навчального часу студента, 
відведеного для вивчення конкретної дисципліни 

    Пункт 3.10 глави 3 
Положення про 
організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 
 

3.9 Загальноосвітня підготовка для студентів, які     Частина перша статті 



   

одночасно здобувають повну загальну середню 
освіту, у тому числі за інтегрованим курсом, 
забезпечена в повному обсязі     

8  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
абзац третій частини 
третьої статті 15  
Закону України «Про 
загальну середню 
освіту»  
 

3.10 Вільне  відвідування  студентами третього та 
наступних курсів  лекційних занять допускається у 
порядку,  встановленому вищим  навчальним 
закладом. Відвідування інших видів навчальних   
занять   (крім   консультацій)   є  обов'язковим  для 
студентів 
 

    Пункт 4.3 глави 4 
Положення про 
організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 

3.11 Плани семінарських, практичних занять, завдань 
для лабораторних робіт наявні, відповідають 
змістовій складовій навчальних (робочих 
навчальних) програм з усіх дисциплін усіх напрямів 
та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка у ВНЗ 

    Підпункт 4.4 
підпункту 4 
пункту 2.1  
розділу ІІ  
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.12 Методичні вказівки, тематика контрольних та 
курсових робіт (проектів) наявні з усіх дисциплін, з 
яких передбачено таку форму роботи, усіх напрямів 
та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка у ВНЗ 

    

3.13 Пакети контрольних завдань для перевірки знань з 
дисциплін соціально-гуманітарної, 
фундаментальної та фахової  підготовки наявні з усіх 
дисциплін усіх напрямів та спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка у ВНЗ 

    Підпункт 4.5 
підпункту 4 
пункту 2.1  
розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

3.14 Програмами всіх видів практик підготовки за всіма 
напрямами та спеціальностями забезпечено 

    Підпункт 4.6 
підпункту 4 
пункту 2.1  
розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.15 Методичні вказівки щодо виконання дипломних 
робіт (проектів), державних екзаменів наявні з усіх 
напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка у ВНЗ 

    Підпункт 4.7 
підпункту 4 
пункту 2.1  
розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.16 Дидактичне забезпечення самостійної роботи 
студентів (у тому числі з використанням 
інформаційних технологій) розроблено з усіх 

    Підпункт 4.8  
підпункту 4 
пункту 2.1  



   

дисциплін усіх напрямів та спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка у ВНЗ 

розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.17 Критерії оцінювання знань і вмінь студентів  наявні і 
відповідають встановленим вимогам з усіх 
дисциплін усіх напрямів та спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка у ВНЗ 

    Підпункт 4.9 
підпункту 4 
пункту 2.1  
розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.18 Кількість підручників, навчальних посібників у 
власній бібліотеці з розрахунку наявності одного 
підручника (посібника) за списком літератури, 
рекомендованим робочою програмою дисципліни, 
на трьох студентів становить 100% 

    Підпункт 5.1 
підпункту 5 
пункту 2.1  
розділу ІІ,  
підпункт  2.2.2  
пункту 2.2 
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.19 Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності студентів 
освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», 
«спеціаліст», «магістр»  становить не менше 5 %       

    Підпункт 5.2 
підпункту 5 
пункту 2.1  
розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.20 Співвідношення посадкових місць у власних 
читальних залах до загальної чисельності студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст»  становить не менше      3 %       

    Підпункт 5.2 
підпункту 5  
пункту 2.1  
розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.21 Забезпеченість читальних залів фаховими 
періодичними виданнями відповідає  нормативам 
(за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший 
спеціаліст» - 3, «бакалавр» - 4, «спеціаліст» - 4, 
«магістр» -8) 

    Підпункт 5.3 
підпункту 5    
пункту 2.1  
розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

3.22 Обладнані лабораторії та канали для забезпечення     Підпункт 5.4 



   

доступу  викладачів і студентів до Інтернету як 
джерела інформації наявні   

підпункту 5 
пункту 2.1  
розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

IV. Організація навчально-виховного процесу 

4.1 Розклад занять:      Пункт 4.2 глави 4, 
пункт 5.5 глави 5 
Положення про 
організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 
 

4.1.1 складається на семестр     

4.1.2 відповідає робочим навчальним планам     

4.1.3 відповідає графіку навчального процесу     

4.2 Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, 
як правило, 01 вересня і для студентів  складається  
з  навчальних  днів,  днів проведення підсумкового 
контролю,  екзаменаційних сесій, вихідних, 
святкових і канікулярних днів. Сумарна   тривалість  
канікул  протягом навчального курсу,  крім 
останнього,  становить не менше 8 тижнів 

    Пункт 4.1 глави 4 
Положення про 
організацію 
 
 
 навчального 
процесу у вищих 
навчальних закладах 
 

4.3 - Навчальний час студента визначено кількістю 
облікових одиниць часу, відведених для здійснення 
програми підготовки на даному освітньому або 
кваліфікаційному рівні 

    

4.4 Щоденне  аудиторне навантаження студента не 
перевищує 9 академічних годин 
 

    

4.5 Навчальні плани і програми виконуються повністю     Абзац дванадцятий 
частини другої  
статті 32, абзац 
другий частини 
другої  
статті 33  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
пункти 3.3-3.8  
глави 3 Положення 
про організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 
 

4.6 Навчальний матеріал навчальної дисципліни, 
передбачений робочим навчальним планом для 
засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, 
на підсумковий контроль  винесено   
  

    Пункт 3.10 глави 3 
Положення про 
організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 

 

4.7 Перескладання студентами іспитів і заліків, 
відрахування студентів за академічну 

    Пункт 3.12  
глави 3 Положення 



   

заборгованість здійснюються в установленому 
порядку  

про організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 
 

4.8 Ведення обліково-звітної документації (журналів 
обліку виконання лабораторних робіт, журналів 
занять, журналів обліку замін викладачів, 
екзаменаційних відомостей тощо) здійснюється в 
установленому порядку 

    Абзац другий 
підпункту 3.4.2 
пункту 3.4,  
підпункт 3.6.2 пункту 
3.6 глави 3  
Положення про 
організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 
 

V. Ефективність використання педагогічного та науково-педагогічного потенціалу 

5.1 Процедура прийняття, переведення та звільнення з посад 
працівників, у тому числі науково-педагогічних 
(педагогічних), як працюючих за основним місцем 
роботи, так і зовнішніх сумісників, зокрема щодо обрання 
за конкурсом, здійснюється в установленому порядку 

    Стаття 54  
Закону України «Про 
освіту» (далі – ЗУ № 
1060-ХІ), 
Положення  про 
обрання та 
прийняття на роботу 
науково-
педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів 
третього і четвертого 
рівнів акредитації, 
затверджене 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки України  від 24 
грудня 2002 року № 
744, зареєстроване в 
Міністерстві юстиції 
України 15 липня 
2003 року 
за № 600/7921 
 

5.2 Періодичність підвищення кваліфікації науково-
педагогічних (педагогічних) кадрів забезпечується  

    Абзац другий  
статті  52  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

5.3 Науково-педагогічна спеціальність усіх викладачів (за 
дипломом про освіту, або науковою спеціальністю, або 
науковим ступенем, або ученим званням, або 
проходженням науково-педагогічного стажування чи 
підвищення кваліфікації з відповідної дисципліни 
тривалістю не менше 6 місяців) відповідають 
дисциплінам, які ними викладаються 

    Підпункт 2.2.5 пункту 
2.2 розділу ІІ   
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

5.4 Чергова атестація кожного педагогічного працівника   
обов'язково  здійснюється один раз на п'ять років 

    Пункти 1.5, 1.6 
розділу І Типового 



   

 положення про 
атестацію 
педагогічних 
працівників, 
затвердженого 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки України  від  
06 жовтня  
2010 року  
№ 930, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 14 грудня  
2010 року  
за № 1255/18550 
(далі - Типове 
положення  про 
атестацію 
педагогічних 
працівників) 
 

5.5 Позачергова атестація педагогічних працівників з метою 
підвищення   кваліфікаційної категорії проводиться  не  
раніш  як  через два роки після  
присвоєння  попередньої 

    Пункт 1.8 розділу І 
Типового положення 
про атестацію 
педагогічних 
працівників 
 

5.6 Порядок створення та повноваження атестаційних комісій 
відповідають вимогам чинного законодавства  

    Розділ ІІ 
Типового положення 
про атестацію 
педагогічних 
працівників 
 

5.7 Процедура атестації педагогічних працівників (для ВНЗ І-ІІ 
рівнів акредитації та відповідних підрозділів ВНЗ ІІІ-ІV 
рівнів акредитації) відповідає вимогам чинного 
законодавства 

    Розділи ІІ, ІІІ 
Типового положення 
про атестацію 
педагогічних 
працівників 
 

5.8 Кількість дисциплін та обсяг навчального навантаження (в 
цілому та лекційного), яке заплановано для викладання 
кожному окремому науково-педагогічному 
(педагогічному) працівнику, не перевищують відповідно 5 
та 900 (720) і 250 годин 

    Частина перша  
статті  49  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
пункт 5.1 глави 5 
Положення про 
організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах, наказ 
Міністерства освіти і 
науки України від  
29 березня  
2012 року № 384 
«Про затвердження 
форм документів з 



   

підготовки кадрів у 
вищих навчальних 
закладах І-ІV рівнів 
акредитації», 
зареєстрований у 
Міністерстві  
юстиції України  
03 травня 2012 року  
за № 711/21024, 
підпункт 2.2.4 пункту 
2.2 розділу  ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

5.9 Відповідність розрахункових показників кадрового забезпечення навчального процесу 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

5.9.1 Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного, 
фундаментального, фахового циклів дисциплін 
навчальних планів підготовки бакалаврів усіх напрямів, з 
яких проводиться навчання, становить не менше 75%     

    Абзац перший 

підпунктів 2.1, 2.2, 

2.3 підпункту 2 

пункту 2.1 розділу ІІ      

Ліцензійних умов 

надання освітніх 

послуг у сфері вищої 

освіти 

5.9.2 Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного, 
природничо-наукового, професійно-практичного циклів 
дисциплін навчальних планів підготовки спеціалістів усіх 
спеціальностей, з яких проводиться навчання,  становить 
не менше 85%    

    

5.9.3 Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного, 
природничо-наукового, професійно-практичного циклів 
дисциплін навчальних планів підготовки магістрів усіх 
спеціальностей, з яких проводиться навчання, становить 
не менше 95%    

    

5.9.4 Частка науково-педагогічних працівників з науковими 
ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин соціально-гуманітарного, 
природничо-наукового, професійно-практичного циклів 
дисциплін напрямів підготовки бакалаврів та 
спеціальностей спеціалістів та магістрів і   працюють у 
даному ВНЗ за основним місцем роботи, становить не 
менше 50% від загальної кількості годин відповідних 
циклів дисциплін 
 

    Абзац другий 
підпунктів 2.1, 2.2, 
2.3 підпункту 2 
пункту 2.1 розділу ІІ      
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

5.9.5 Частка науково-педагогічних працівників з числа осіб, які  
працюють у даному ВНЗ за основним місцем роботи та 
мають науковий ступінь  докторів наук або  вчене звання 
професорів, що  забезпечують викладання лекційних 
годин  природничо-наукового та професійно-практичного 
циклу дисциплін  навчального плану всіх напрямів 

    Абзац третій  
підпунктів 2.1, 2.2, 
2.3 підпункту 2 
пункту 2.1 розділу ІІ      
Ліцензійних умов 
надання освітніх 



   

підготовки бакалаврів (за винятком військових 
навчальних дисциплін), не менша 10% 

послуг у сфері вищої 
освіти  
 5.9.6 Частка науково-педагогічних працівників з числа осіб, які  

працюють у даному ВНЗ за основним місцем роботи та 
мають науковий ступінь  докторів наук або  вчене звання 
професорів, що  забезпечують викладання лекційних 
годин  природничо-наукового та професійно-практичного 
циклу дисциплін  навчального плану всіх спеціальностей  
підготовки спеціалістів  (за винятком військових 
навчальних дисциплін), не менша 20% 

    

5.9.7 Частка науково-педагогічних працівників з числа осіб, які  
працюють у даному ВНЗ за основним місцем роботи та 
мають науковий ступінь  докторів наук або  вчене звання 
професорів, що  забезпечують викладання лекційних 
годин  природничо-наукового та професійно-практичного 
циклу дисциплін  навчального плану всіх спеціальностей 
підготовки магістрів (за винятком військових навчальних 
дисциплін), не менша 40% 

    

5.9.8 У ВНЗ  не менше ніж один доктор наук або професор на  
кожні 25 осіб ліцензованого обсягу спеціальностей 
освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» 
наявний 

    

5.9.9 Частка педагогічних працівників вищої категорії, які 
викладають лекційні години дисциплін навчального 
плану спеціальності та працюють у даному ВНЗ за 
основним місцем роботи (для кожного циклу дисциплін 
навчального плану), відповідає вимогам 

    Підпункт 2.4 
підпункту 2   
пункту 2.1 
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

5.9.10 Кафедри (циклові комісії) з фундаментальної 
(природничо-наукової) підготовки наявні для всіх 
напрямів підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр 

    Підпункт 2.5 
підпункту 2    
пункту 2.1 
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

VI. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази 

6.1 Документи, що засвідчують право  власності, 
оперативного управління чи  користування  
основними  засобами  для  здійснення  навчально-
виховного  процесу на строк,  необхідний для 
завершення надання освітньої послуги, наявні 
 

    Підпункт 6  
пункту 11  Порядку 
ліцензування 
діяльності з надання 
освітніх послуг 

6.2 Площі навчально-виробничих корпусів ВНЗ у 
розрахунку на одного студента (з врахуванням 
заочної форми навчання з коефіцієнтом 0,2) 
відповідають контрольним питомим показникам 
розрахункової (нормованої) площі навчальних 
закладів за типом навчального закладу   
  

    Підпункт 2.2.3 
пункту 2.2 
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 



   

6.3 Площі навчально-виробничих корпусів ВНЗ у 
розрахунку на одного студента максимально  
можливої кількості студентів (з врахуванням заочної 
форми навчання з коефіцієнтом 0,2) відповідають 
контрольним питомим показникам розрахункової 
(нормованої) площі навчальних закладів за типом 
навчального закладу   
 

      

6.4 Договори оренди наявні та укладені відповідно до 
чинного законодавства    

    Абзац четвертий 
частини п’ятої  
статті 63 
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

6.5 Забезпеченість відповідно  до потреб навчальних 
програм становить 100 %:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    Підпункт 3.1 
підпункту 3 
пункту 2.1 розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

6.5.1 лабораторіями     

6.5.2 полігонами     

6.5.3 обладнанням, устаткуванням     

6.6 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 
студентів (з врахуванням заочної форми навчання з 
коефіцієнтом 0,2) становить (крім спеціальностей, 
які належать до галузей знань 0102 «Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»):  

    Підпункт  3.3 
підпункту 3 
пункту 2.1 розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 6.6.1 молодші спеціалісти – 6     

6.6.2 бакалаври, спеціалісти, магістри – 12     

6.7 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 осіб 
максимально можливої кількості студентів (з 
врахуванням заочної форми навчання з 
коефіцієнтом 0,2) становить (крім спеціальностей, 
які належать до галузей знань 0102 «Фізичне 
виховання, спорт і здоров’я людини» і 0202 
«Мистецтво», крім спеціальності «Дизайн»):  

    

6.7.1 молодші спеціалісти – 6     

6.7.2 бакалаври, спеціалісти, магістри – 12     

6.8 - Кількість робочих комп’ютерних місць на 100   
студентів (з врахуванням заочної форми навчання з 
коефіцієнтом 0,2) для спеціальностей, які належать 
до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн», становить:  

    Підпункт 3.4 
підпункту 3 
пункту 2.1 розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 6.8.1 молодші спеціалісти – 3     

6.8.2 бакалаври, спеціалісти, магістри – 6     

6.9 Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 осіб 
максимально  можливої кількості студентів (з 
врахуванням заочної форми навчання з 
коефіцієнтом 0,2) для спеціальностей, які належать 
до галузей знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і 
здоров’я людини» і 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн», становить: 

    

6.9.1 молодші спеціалісти – 3     

6.9.2 бакалаври, спеціалісти, магістри – 6     

6.10 Наявність спортивного залу, інших критих     Підпункт 3.6 



   

спортивних споруд з площею  у розрахунку на 
одного студента денної форми навчання не менше 
0,8 (понад 4000 студентів); 1,1 м2 (до 4000 студентів) 
 
 

підпункту 3  
пункту 2.1 розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

6.11 Стадіон або спортивний майданчик наявні     Пункт 3.7 глави 3 
пункту 2.1 розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

6.12 Забезпечення  прав студентів на безпечні і 
нешкідливі умови навчання та праці  
 

    Абзац дванадцятий 
частини першої  
статті 51  
ЗУ № 1060-ХІ,  
абзац восьмий 
частини другої  
статті 32  
ЗУ № 2984-ІІІ 

VII. Організація навчально-виховної роботи 

7.1 Зміст виховної роботи ВНЗ забезпечує  культурний і 
духовний розвиток особистості, виховання осіб, які 
навчаються у вищих навчальних закладах, у дусі 
українського патріотизму і поваги, підвищення    
освітньо-культурного рівня громадян  

    Стаття 56 
ЗУ № 1060-ХІ 

7.2 Наявність Положення про студентське 
самоврядування 

    Частина п’ята  
статті 38 
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

7.3 Студентське самоврядування здійснюється особами, 
які навчаються у вищому навчальному закладі, 
безпосередньо та через органи студентського 
самоврядування, що обираються шляхом таємного 
голосування  

    Абзац четвертий 
частини першої  
статті  38 
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

7.4 Постійна участь представників студентського 
самоврядування на всіх засіданнях вченої ради  
(педагогічної ради) забезпечена 

    Статті 34, 38 
ЗУ № 2984-ІІІ 
  

7.5 Загальні збори (конференція) осіб, які навчаються у 
вищому навчальному закладі, звіти органів 
студентського самоврядування заслуховують   

    Частина п’ята статті 
38 ЗУ № 2984-ІІІ 
  

7.6 Органи студентського самоврядування проводять 
організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, 
оздоровчі та інші заходи  

    Частина  третя 
статті 38  
ЗУ № 2984-ІІІ  
  

7.7 Штатна посада практичного психолога у ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації  введена 

    Стаття 21  
ЗУ №1060-ХІІ 
 

7.8 Підрозділ психологічної служби у ВНЗ III-IV рівнів 
акредитації створено 

    Пункт 3.1 розділу ІІІ 
Положення про 
психологічну службу 
системи освіти 
України, 
затвердженого 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T101798.html


   

наказом  
Міністерства освіти 
України від  
03 травня   
1999 року № 127, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 30 грудня 
1999 року  
за № 922/4215 (далі 
- Положення про 
психологічну службу 
системи освіти 
України)   

7.9 Зміст роботи психологічної служби (практичного 
психолога) включає всі встановлені напрями   

    Стаття 21  
ЗУ № 1060-ХІІ, 
пункт 2.4 розділу ІІ, 
пункт 4.3 розділу ІV 
Положення про 
психологічну службу 
системи освіти 
України 

7.10 Надається  консультативно-методична допомога та 
проводиться просвітницько-пропагандистська робота 
з підвищення психологічної культури 

    Стаття 56 
ЗУ № 1060-ХІІ, 
Положення про 
психологічну службу 
системи освіти 
України 

7.11 Розроблено та впроваджено  системи тренінгів   щодо 
запобігання вживанню алкоголю 

    Стаття 56 
ЗУ № 1060-ХІІ, 
пункт 2.4 розділу ІІ 
Положення про 
психологічну службу 
системи освіти 
України 
  

7.12 Розроблено та впроваджено  системи тренінгів   щодо 
запобігання вживанню наркотиків 

    

7.13 Розроблено та впроваджено  системи тренінгів   щодо 
запобігання розповсюдженню СНІДу 

    Пункт 2.4 розділу ІІ 
Положення про 
психологічну службу 
системи освіти 
України 

7.14 Розроблено заходи щодо превентивного виховання 
адекватних поведінкових звичок та профілактики 
злочинності 

    Пункт 4.3 розділу ІV 
Положення про 
психологічну службу 
системи освіти 
України 
 

7.15 Наявність телефону довіри у ВНЗ     Пункт 4.2 розділу ІV 
Положення про 
психологічну службу 
системи освіти 
України 
 

7.16  Моральне  та матеріальне заохочення студентів,     Стаття 51, частина 



   

науково-педагогічних працівників (педагогічних 
працівників) запроваджено   

перша статті 53, 
стаття 57 
ЗУ № 1060-ХІІ 
 

7.17 Соціально-правовий захист студентів, у тому числі 
дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського 
піклування, забезпечено 
 

    Стаття 53  
ЗУ № 1060-ХІІ 
 

7.18 Профілактична робота щодо попередження 
захворювань та лікування студентів і працівників 
навчального закладу проводиться своєчасно  

    Абзац шістнадцятий 
частини першої 
статті 51  
ЗУ № 2984-ІІІ 

VIIІ. Наукова і науково-технічна діяльність і міжнародні зв’язки 

8.1 Наукова і науково-технічна діяльність у ВНЗ як 
невід'ємна складова освітньої діяльності 
проводиться   

    Частина перша  
статті 61  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

8.2 Наявність та спрямування фундаментальних, 
прикладних досліджень і розробок на створення і 
впровадження нових конкурентоспроможних 
техніки, технологій та матеріалів  

    Абзац третій частини 
другої статті 61 
ЗУ № 2984-ІІІ 

8.3 Студенти ВНЗ:     Абзац дев'ятий 
частини першої 
статті 51  
ЗУ № 1060-ХІІ, 
абзац другий  
частини третьої 
статті 62  
ЗУ № 2984-ІІІ 

8.3.1  до наукової роботи ВНЗ залучаються      

8.3.2 беруть участь у наукових конференціях,    
олімпіадах, виставках, конкурсах 

    

8.4 Взаємозобов'язання аспіранта або  докторанта,  
підготовка яких здійснюється за державним 
замовленням,  та ВНЗ, які визначені в типовій угоді, 
дотримуються   

    Пункт  17  
Положення про 
підготовку науково-
педагогічних і 
наукових кадрів, 
затвердженого 
постановою Кабінету 
Міністрів України від  
01 березня 1999 
року  № 309 (далі - 
Положення про 
підготовку науково-
педагогічних і 
наукових кадрів)  
   

8.5 На  аспірантів  та  докторантів  обов'язки,   не   
пов'язані з підготовкою дисертації, ВНЗ не 
покладаються 

    Пункт 15 Положення 
про підготовку 
науково-
педагогічних і 
наукових кадрів  

8.5.1 Аспіранти та докторанти науковими керівниками і 
консультантами відповідної кваліфікації забезпечені 

    Абзац перший  
пункту 40 
Положення про 
підготовку науково-
педагогічних і 



   

наукових кадрів  
 

8.5.2  Кількість аспірантів, прикріплених  до наукового 
керівника - доктора наук,  не  перевищує 5 осіб 
одночасно  (разом  з докторантами), включаючи 
аспірантів та докторантів, підготовка яких 
здійснюється поза державним замовленням 

    Абзац третій пункту 
40 Положення про 
підготовку науково-
педагогічних і 
наукових кадрів  
 8.5.3 Кількість аспірантів,  прикріплених  до    наукового  

керівника  - кандидата наук, не перевищує 3 осіб,  
включаючи  аспірантів  та  докторантів,   підготовка   
яких здійснюється поза державним замовленням 

    

8.6 Керівник ВНЗ належний рівень організації   наукової 
підготовки в аспірантурі і докторантурі забезпечує 

    Пункт 26 Положення 
про підготовку 
науково-
педагогічних і 
наукових кадрів  
 

8.7 Результати науково-дослідної роботи  
впроваджуються  

    Абзац п'ятий частини 
другої статті 61 
ЗУ № 2984-ІІІ  
 

8.8  У ВНЗ реалізуються програми:      Статті 66, 67  
ЗУ № 2984-ІІІ  
 
 
 
 

8.8.1 обміну студентами     

8.8.2 обміну аспірантами     

8.8.3 обміну викладачами     

8.9 Науковці ВНЗ у наукових міжнародних 
конференціях беруть участь  

    

IX. Фінансово-господарська діяльність 

9.1 Усі наявні кошти бюджету та спеціального фонду 
державного бюджету за останній фінансовий рік 
освоєно в повному обсязі  за цільовим 
призначенням 

    Стаття 64 
ЗУ № 2984-ІІІ 

9.2 Доходи від використання  майна, яке передано ВНЗ 
в оперативне управління або на правах власності, 
отримані своєчасно   

    Абзаци другий, 
четвертий частини 
п’ятої статті 63  
ЗУ № 2984-ІІІ 

9.3 Кредиторська заборгованість за площі 
(приміщення), обладнання та устаткування, які 
орендуються навчальним закладом, відсутня 

    Абзац тринадцятий 
частини другої  
статті 32  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

9.4 Стипендія, у тому числі соціальна, призначається 
своєчасно у встановлених  розмірах  

    Абзац п’ятий частини 
шостої статті 64   
ЗУ № 2984-ІІІ, 
Порядок 
призначення і 
виплати стипендій, 
затверджений 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 
12 липня 2004 року 
№ 882 (далі - 
Порядок 
призначення і 



   

виплати стипендій) 

9.5 Студенти, яким призначена стипендія, входять до 
категорій осіб, які мають на це право 

    Пункти 1, 2, 4, 6 
Порядку 
призначення і 
виплати стипендій 

9.6 Виплата заробітної плати проводиться своєчасно, з 
виконанням умов Колективного договору 

    Стаття  57  
ЗУ № 1060-ХІІ, 
абзац тринадцятий 
частини другої статті 
32, стаття 57 ЗУ № 
2984-ІІІ 

9.7 Студентське самоврядування фінансується в розмірі 
не менше 0,5 % коштів спецфонду ВНЗ 

    Пункт 6 статті 38  
ЗУ № 2984-ІІІ 

9.8 ВНЗ  одержує  дохід  від надання дозволених 
законодавством платних послуг  

    Стаття 65  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
Перелік платних 
послуг, які можуть 
надаватися 
навчальними 
закладами, іншими 
установами та 
закладами системи 
освіти, що належать 
до державної і 
комунальної  форми 
власності, 
затверджений 
постановою Кабінету 
Міністрів України від  
27 серпня 2010 року 
№ 796 

9.9 Наявність розрахунку вартості навчання студентів      Абзаци перший - 
третій частини 
шостої  статті 64  
ЗУ № 2984-ІІІ,  
стаття 61  
ЗУ № 1060-ХІІ 

X. Забезпечення розвитку та ефективність використання об’єктів соціально-побутової сфери 

10.1 Наявність медичного пункту      Підпункт 3.8 
підпункту 3 
пункту 2.1 
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 

10.2 Наявність пунктів харчування      Підпункт 3.5 
підпункту 3 
пункту 2.1 
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 



   

освіти 

10.3 Забезпеченість студентів гуртожитком не менше 70 
% від потреби іногородніх студентів у житлі 

    Підпункт 3.2 
підпункту 3  
пункту 2.1 
розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

XI. Забезпечення практичної  підготовки 

11.1 Фактичний перелік практик за видами та тривалістю 
відповідає освітньо-професійним програмам, 
навчальним планам та графіку навчального процесу 

    Пункт 1.4  глави 1 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів України, 
затвердженого 
наказом 
Міністерства освіти 
України  від             08 
квітня 1993 року 
 № 93, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 30 квітня 
1993 року за № 35 
(далі - Положення 
про проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів) 

11.2 Наскрізні програми практик з кожного напряму 
підготовки, спеціальності наявні  

    Пункт 1.5 глави 1 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

11.3 Наявні  лабораторії та майстерні для забезпечення 
виконання програм навчальних практик для 
кожного напряму підготовки, спеціальності 
становлять 100 % від потреби 

    Пункт 2.1 глави 2  
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів,  
підпункт 3.1 
підпункту 3  
пункту 2.1 розділу ІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

11.4 Обладнання у лабораторіях та майстернях     для 
виконання програм навчальних практик наявне 

    Пункт 2.1 глави 2  
Положення про 
проведення 
практики студентів 



   

вищих навчальних 
закладів 

11.5 З базами практики (підприємствами, організаціями, 
установами будь-яких форм власності) ВНЗ 
укладають договори на її проведення за 
встановленою  формою завчасно 

    Пункт 2.5 глави 2 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

11.6 Накази про призначення осіб, відповідальних за 
організацію практики, видані своєчасно  

    Пункт 3.1 глави 3 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

11.7 Керівник бази практики інструктаж про порядок 
проходження практики та з техніки безпеки 
проводить 

    Абзац третій  
пункту 3.3 глави 3 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

11.8 Програма практики виконана повністю     Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

11.9 Звіти про проходження практики відповідають 
встановленим вимогам 

    Пункт 4.1 глави 4 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

11.10 Накази про призначення комісії по захисту практики 
наявні 

    Пункт 4.2 глави 4 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

11.11 Заліково-екзаменаційні відомості про захист 
практики наявні 

    

11.12 Підсумки кожної практики на засіданнях кафедр 
предметної (циклової) комісії обговорюються 

    Пункт 4.5 глави 4 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

11.13 Загальні підсумки практики на вчених (педагогічних) 
радах вищих навчальних закладів або на нарадах 
факультетів підводяться не менше одного разу 
протягом навчального року  

    

11.14 Матеріальне забезпечення практики здійснюється в 
установленому порядку 

    Глава 5 
Положення про 
проведення 
практики студентів 
вищих навчальних 
закладів 

XII. Організація курсового та дипломного проектування 

12.1 Державні екзаменаційні комісії (Державні 
кваліфікаційні комісії (далі - ДЕК (ДКК)) створені у 
встановлені терміни  

    Пункт 3.12  
глави 3 Положення 
про організацію 



   

12.2 Голова  комісії  призначається  міністерствами, 
відомствами,  яким підпорядкований  вищий  
навчальний  заклад,  на пропозицію  ректора 
(директора) ВНЗ з числа провідних спеціалістів 
виробництва або вчених 

    навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 

12.3 До складу ДЕК (ДКК) входять: ректор (директор) вищого 
навчального  закладу  або  проректор   (заступник   
директора)   з навчальної чи наукової роботи, декан 
факультету або його заступник (завідувач відділення  
або  його  заступник),  завідувачі  кафедр, професори,  
доценти  (викладачі)  профілюючих  кафедр (відділень), 
провідні спеціалісти виробництва та  працівники  
науково-дослідних інститутів. До участі в роботі 
державної комісії як  екзаменатори  можуть залучатися  
професори  і  доценти  (викладачі)  відповідних кафедр 
(предметних або циклових комісій),  якщо в  складі  
комісії  немає представників  цих  кафедр  (предметних  
або циклових комісій).  У цьому випадку вони 
користуються правами членів комісії 
 

    

12.4 Керівниками дипломних проектів (робіт) призначаються 
професори і доценти (викладачі) вищого навчального 
закладу, висококваліфіковані спеціалісти виробництва 

    Пункт 3.9 
глави 3 Положення 
про організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 
 

12.5 За одним керівником дипломних проектів закріплено:  
 

    Пункт 20 
Норм часу для 
планування та обліку 
навчальної роботи 
педагогічних і 
науково -
педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів, 
затверджених 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від  
07 серпня 2002 року  
№ 450, 
зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції 
України 21 серпня 
2002 року 
за № 698/6986 (далі 
- Норми часу для 
планування та обліку 
навчальної роботи 
педагогічних і 
науково-
педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів) 

12.5.1 студентів  не більше 8 на навчальний рік 
 

    

12.5.2 випускників-магістрів не більше 5     



   

 

12.6 Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи)   
систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 
практичних знань зі спеціальності та застосування їх при 
вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних, 
виробничих й інших завдань передбачають 
 

    Пункт 3.9 
глави 3 Положення 
про організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 
 12.7 Дипломні (кваліфікаційні) проекти (роботи)  розвиток 

навичок самостійної роботи і оволодіння методикою 
дослідження та експерименту, пов’язаних з темою 
проекту (роботи), передбачають 
 

    

12.8 Тривалість роботи ДЕК (ДКК) нормативним вимогам 
відповідає 

    Пункти 19, 20 Норм 
часу для планування 
та обліку навчальної 
роботи педагогічних 
і науково-
педагогічних 
працівників вищих 
навчальних закладів 
 

12.9 Ведення облікової та звітної документації щодо 
курсових (дипломних) проектів відповідає нормативним 
вимогам 

    Пункт 3.12  
глави 3 Положення 
про організацію 
навчального процесу 
у вищих навчальних 
закладах 
 

12.10 Видача дипломів випускникам відповідного року та їх 
реєстрація в книзі видачі дипломів про освіту 
відбуваються в установлені терміни  
 

    Стаття 9  
ЗУ № 2984-ІІІ 

XIII. Вимоги до якості підготовки студентів 

13.1 Показники успішності та якості підготовки студентів 
за результатами інспекторських контрольних робіт  
відповідають: 

    Пункт 2.4 розділу ІІ 
Державних вимог  
до акредитації 
напряму підготовки, 
спеціальності та 
вищого навчального 
закладу, 
затверджених 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки, молоді та 
спорту України  від 
13 червня 
2012 року № 689, 
зареєстрованих у 
Міністерстві юстиції 
України 04 липня 
2012 року  
за № 1108/21420 
 

13.1.1 державним вимогам до акредитації напряму 
підготовки (спеціальності) 
 

    

13.1.2 результатам підсумкового семестрового контролю     

13.2 Контроль за якістю підготовки студентів керівником     Абзац п’ятнадцятий 



   

ВНЗ здійснюється  систематично частини другої  
статті 32  
ЗУ № 2984-ІІІ   
 

XIV. Робота ВНЗ щодо сприяння  працевлаштуванню випускників 

14.1 У ВНЗ створено підрозділ щодо сприяння 
працевлаштуванню випускників  

    Порядок   
працевлаштування 
випускників вищих 
навчальних закладів, 
підготовка яких 
здійснювалась за 
державним 
замовленням, 
затверджений 
постановою Кабінету 
Міністрів України від  
22 серпня 1996 року 
№ 992 (далі - 
Порядок   
працевлаштування 
випускників вищих 
навчальних закладів, 
підготовка яких 
здійснювалась за 
державним 
замовленням), 
постанова Кабінету 
Міністрів України  
від 29 червня  
1999 року № 1159 
«Про підготовку 
фахівців для роботи 
в сільський 
місцевості»  
(далі - постанова 
Кабінету Міністрів 
України  від 
29 червня 1999 року 
№ 1159) 
 

14.2 Діяльність підрозділу щодо сприяння 
працевлаштуванню випускників відповідає його 
функціональному призначенню 
 

    Стаття 56  
ЗУ № 2984-ІІІ   

14.3 Робота щодо сприяння працевлаштуванню 
випускників організована відповідно до 
встановлених вимог 

    Абзаци четвертий, 
шостий частини 
другої статті 22  
ЗУ № 2984-ІІІ, 
Порядок   
працевлаштування 
випускників вищих 
навчальних закладів, 
підготовка яких 
здійснювалась за 



   

державним 
замовленням,  
постанова Кабінету 
Міністрів України  
від 29 червня  
1999 року № 1159 
 

 XV. Стан управлінської  діяльності  у ВНЗ 

15.1 Структура управління навчальним закладом є  
оптимальною 

    Статті 30-37  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

15.2 Дублювання функціональних обов’язків   керівників 
відсутнє 
 

    Статті 32-37 
 ЗУ № 2984-ІІІ 

15.3 Усі положення Колективного договору  виконуються 
в повному обсязі   
 

    Стаття 57  
ЗУ № 2984-ІІІ 

15.4 Керівник ВНЗ щороку звітує перед трудовим 
колективом 

    Абзац 
дев’ятнадцятий 
частини другої  
статті 32  
ЗУ № 2984-ІІІ 
 

15.5 Склад вченої (педагогічної) ради ВНЗ, факультетів 
(відділень) відповідає вимогам 
 

    Стаття 34  
ЗУ № 2984-ІІІ   

15.6 Склад та повноваження загальних зборів 
(конференції) трудового колективу відповідають 
вимогам 
 

    Стаття 37  
ЗУ № 2984-ІІІ   

15.7 Повноваження вченої (педагогічної) ради ВНЗ, 
факультетів (відділень) та ефективність їх роботи 
відповідають вимогам 
 

     Стаття 34  
ЗУ № 2984-ІІІ 

15.8 Наявність та ефективність системи контролю за 
виконанням запланованих заходів, рішень 
ректорату, адміністративної ради, вченої 
(педагогічної) ради ВНЗ, факультетів (відділень), 
кафедр (циклових комісій) 
 

    Стаття 32  
ЗУ № 2984-ІІІ 

15.9 Наявність і дієвість системи громадського контролю 
з боку наглядової ради 
 

    Стаття 35  
ЗУ № 2984-ІІІ 

15.10 Керівництво ВНЗ у межах повноважень накази і 
розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками і структурними підрозділами вищого 
навчального закладу,  видає  обґрунтовано  
 

    Стаття 32  
ЗУ № 2984-ІІІ 

XVI. Особливі вимоги до ВНЗ, які здійснюють підготовку іноземних громадян 
 

16.1 Наявність правової бази, що регламентує в’їзд 
іноземців в Україну з метою навчання, їх 
перебування в Україні та виїзд на батьківщину 

    Абзаци другий, 
третій частини другої 
статті 68  
ЗУ № 2984-ІІІ, 



   

пункт 3.1 
розділу ІІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 
 
 

16.2 Наявність системи набору на навчання іноземців 
(офіційні угоди з іноземними партнерами тощо) 
 

    Пункт 3.1 
розділу ІІІ 
Ліцензійних умов 
надання освітніх 
послуг у сфері вищої 
освіти 

16.3  Наявність паспортно-візової служби для 
обслуговування іноземців 
 

    

16.4 Наявність системи медичного обслуговування 
іноземців, страхування їх здоров’я 
 

    

16.5 Наявність облаштованих гуртожитків для 
проживання іноземців та служби безпеки 
 

    

16.6 Встановлені  вимоги при зарахуванні іноземців   на 
навчання дотримані 
 

    

XVII. Особливі додаткові вимоги до інститутів післядипломної педагогічної освіти 
 

17.1 Підвищення кваліфікації та перепідготовка 
педагогічних працівників дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної освіти проводяться 
 

    Пункт 2.2 розділу 1  
Положення про 
республіканський 
(Автономної 
Республіки Крим), 
обласні та Київський 
і Севастопольський 
міські інститути 
післядипломної 
педагогічної освіти, 
затвердженого 
наказом 
Міністерства освіти і 
науки України від  
17 листопада  
2000 року № 538, 
зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції 
України 31 липня 
2001 року 
за № 651/5842 

17.2 Оптимальна періодичність та терміни підвищення 
кваліфікації і перепідготовки  керівних і 
педагогічних кадрів з урахуванням установленого 
порядку атестації фахівців     забезпечуються 
 

    

17.3 Наукові дослідження, розробка і впровадження 
інноваційних педагогічних технологій у практику 
роботи навчальних закладів проводяться 
 

    

17.4 Навчально-виховний процес у дошкільних, 
загальноосвітніх  та позашкільних навчальних 
закладах регіону методичними матеріалами 
забезпечується 
 

    

17.5 Науково-методичні консультації районним 
(міським) методичним службам регіону  надаються 
 

    

17.6 Перспективний педагогічний досвід та педагогічні 
інновації аналізуються, узагальнюються та 
поширюються 
   

    

17.7 Керівництво районними (міськими) методичними 
кабінетами (центрами)  здійснюється 
 

    

 



   

 

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ 
 

№ 
з/п 

НПА
5
, 

вимоги 
якого 

порушено  

Правова 
норма 

Детальний опис виявленого порушення 

    

    

    

    

    

    

 
 

 



   

 

Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно керівником 

суб’єкта господарювання та/або уповноваженими ним особами  

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ОСІБ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ПЕРЕВІРКУ 

№ 
з/п 

Питання, що підлягають контролю з боку 
суб’єкта господарювання 

Так1 Ні2 НВ3 
Нормативне 

обґрунтування 

1 Про проведення планової перевірки суб’єкт 
господарювання письмово повідомлений не пізніш як 
за 10 календарних днів до її початку 

   Абзац перший частини 
четвертої статті 5 Закону 
України «Про основні засади 
державного нагляду 
(контролю) у сфері 
господарської діяльності» 
(далі - Закон) 

2 Посвідчення (направлення)  на перевірку та службові 
посвідчення, що засвідчують особи перевіряючих, 
пред’явлено 

   Частина п’ята статті 7,  
стаття 10 Закону  
 

3 Копію посвідчення (направлення)  на перевірку надано    Частина п’ята статті 7,  
стаття 10 Закону  
 

4 Перед початком здійснення перевірки перевіряючими 
внесено запис про перевірку до відповідного журналу 
суб’єкта господарювання (за його наявності) 

   Частина дванадцята статті 4 
Закону  
 

5 Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті 
питання, необхідність перевірки яких стала підставою 
для її здійснення. У посвідченні (направленні) на 
здійснення позапланової перевірки зазначені питання, 
що є підставами для здійснення такої перевірки 

   Абзац восьмий частини першої 
статті 6 Закону  

 

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ  
ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ З БОКУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
№ 
з/п 

Опис пояснень, зауважень або заперечень 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  
 



 
 Цей Акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких надано під підпис про 
отримання керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі, другий 
зберігається в Державній інспекції навчальних закладів України. 
 

 
ПІДПИСИ ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ 

 
 

Голова комісії 
 

                                                                      

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

Члени комісії: 
 

                                                                      

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

     
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

Керівник суб’єкта господарювання та/або уповноважені ним особи, треті особи: 
                                                                       

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

                                                                       
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

     
(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Примірник цього Акта перевірки на  сторінках отримано ..: 
     

(посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я та по батькові) 

 
Відмітка про відмову від підписання цього Акта перевірки керівником суб’єкта 
господарювання та/або уповноваженими ним особами, третіми особами: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 

1 «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє. 
2 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє. 
3 «НВ» – не вимагається від суб’єкта господарювання, що перевіряється / осіб, що здійснюють 
перевірку. 
4 «НП» – не перевірялося у суб’єкта господарювання. 
5 «НПА» – нормативно-правовий акт. 
  



 

 

Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають 
питання, передбачені цим Актом перевірки 

 

№ 
з/п 

Назва НПА 
Затверджено 

вид НПА та назва органу 
дата та номер 

НПА  

1 Закони  України 
1.1 Про освіту Закон України від 23 травня  

1991 року 
№ 1060- XII 
 

1.2 Про вищу освіту  Закон України від 17 січня 
2002 року  
№ 2984-III  

1.3 Про загальну середню освіту Закон України від 13 травня 
1999 року 
№ 651-ХІV 

1.4  Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців  

Закон України від 15 березня 
2003 року  
№ 755-IV 

1.5 Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності 
 

Закон України від 05 квітня  
2007 року  
№ 877-V 
 

2 Постанови Кабінету Міністрів України 
 

2.1 Про порядок створення, реорганізації і ліквідації 
навчально-виховних закладів 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 

від 05 квітня 
1994 року  
№ 228 

2.2  Про ліцензування   діяльності з надання освітніх 
послуг 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 

 від 08 серпня 
2007 року 
№ 1019 

2.3 Про затвердження Положення про підготовку 
науково-педагогічних і наукових кадрів 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 

від 01 березня 
1999 року 
№ 309 

2.4  Питання стипендіального забезпечення Постанова Кабінету Міністрів 
України 

від 12 липня 
2004 року  
№ 882 

2.5 Про затвердження Переліку платних послуг, які 
можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать 
до державної і комунальної форми власності 

Постанова Кабінету Міністрів 
України  

від 27 серпня 
2010 року  
№ 796 

2.6 Про Порядок працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за 
державним замовленням 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 

від 22 серпня 
1996 року 
 № 992 
 



 

2.7 Про підготовку фахівців для роботи в сільській 
місцевості  
 

Постанова Кабінету Міністрів 
України 
 

від 29 червня 
1999 року   
№ 1159 

2.8 Про затвердження Положення про  
освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)   

Постанова Кабінету Міністрів 
України 

від 20 січня 
1998 року 
№ 65 

3 Накази центральних органів виконавчої влади України 
 

3.1  Про затвердження Положення про обрання та 
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів третього і четвертого 
рівнів акредитації    

Наказ Міністерства освіти і 
науки України       

від 24 грудня 
2002 року  
№ 744, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
15 липня  
2003 року 
 за № 600/7921 

3.2 Про затвердження Ліцензійних умов надання          
освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за       
дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх 
послуг, Положення про експертну комісію та порядок 
проведення ліцензійної експертизи та Типового 
положення про регіональну експертну раду з питань 
ліцензування та атестації навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від 24 грудня 
2003 року  

№ 847, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України 
19 січня  
2004 року  за 
 № 71/8670 

3.3 Про затвердження Типового договору про навчання, 
підготовку, перепідготовку, підвищення   кваліфікації 
або про надання додаткових освітніх послуг 
навчальними закладами    

Наказ Міністерства освіти і 
науки України       

від 11 березня 
2002 року  
№ 183, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
03 квітня  
2002 року за  
№ 329/6617 
 

3.4 Про затвердження Положення про республіканський 
(Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і 
Севастопольський міські інститути післядипломної 
педагогічної освіти     

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від 17 
листопада  
2000 року   
№ 538,  
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
31 липня 
2001 року за 
№ 651/5842 
 

3.5 Про затвердження Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах 
 

Наказ Міністерства освіти  і 
науки України 

від 02 червня 
1993 року  
№ 161, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
23 листопада 
1993 року за 



 

№ 173 
 

3.6 Про затвердження Державних вимог до акредитації 
напряму підготовки, спеціальності та вищого 
навчального закладу   

Наказ Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту 
України  

від 13 червня 
2012 року  
№ 689, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
04 липня  
2012 року за  
№ 1108/21420 
 
 

3.7 Про затвердження норм часу для планування і обліку 
навчальної роботи та переліків основних видів 
методичної, наукової й організаційної роботи 
педагогічних і науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів  

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від 07 серпня 
2002 року  
№ 450, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
21 серпня  
2002 року за 
№ 698/6986 
 

3.8 Про затвердження Положення про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів 
України  

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від 08 квітня 
1993 року  
№ 93, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
30 квітня 
1993 року  
за № 35 
 

3.9 Про затвердження Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників    

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від 06 жовтня 
2010 року   
№ 930, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
14 грудня  
2010 року  
за  
№ 1255/18550 
 

3.10  Про затвердження Положення про порядок 
переведення,  відрахування та поновлення студентів  
вищих закладів освіти   
 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України 

від 15 липня 
1996 року  
№ 245, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
07 серпня  
1996 року за  
№ 427/1452 
 

3.11 Про затвердження Положення про академічні 
відпустки та повторне навчання у вищих закладах 
освіти    

Наказ Міністерства освіти 
України,  Міністерства 
охорони здоров’я України   

від 06 червня 
1996 року  
№ 191/153, 
зареєстровано в 
Міністерстві 



 

юстиції України  
24 червня  
1996 року за 
№ 325/1350 

3.12 Про затвердження Положення про психологічну      
службу системи освіти України  
 

Наказ Міністерства освіти 
України 

від 03 травня 
1999 року  
№ 127, 
зареєстровано в 
Міністерстві 
юстиції України  
30 грудня 
1999 року за 
№ 922/4215 
 
 

3.13 Про затвердження форм документів з підготовки 
кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів 
акредитації 

Наказ Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту 
України 

від 29 березня 
2012 року  
№ 384, 
зареєстровано в 
Міністерстві  
юстиції України  
03 травня  
2012 року  
за № 711/21024 

 
 
 
 
 

 


