
ОПИС  

документів, що подаються для отримання ліцензії  

на розширення провадження освітньої діяльності  

за спеціальністю на рівні фахової передвищої освіти  
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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 

провадження 

освітньої 

діяльності у 

разі 

збільшення 

ліцензованого 

обсягу 

отримання ліцензії 

на провадження 

освітньої 

діяльності на рівні 

фахової передвищої 

освіти або 

розширення 

провадження 

освітньої діяльності 

за спеціальністю на 

рівні фахової 

передвищої освіти 

закладом освіти 

іноземної держави, 

філія якого 

створюється і 

функціонує на 

території України 

1. Заява про отримання ліцензії на 

провадження освітньої діяльності на рівні 

фахової передвищої освіти або про 

розширення провадження освітньої діяльності 

на рівні фахової передвищої освіти 

+   

2. Копії документів, оформлених відповідно 

до законодавства, що підтверджують право 

власності чи користування майном для 

кожного місця провадження освітньої 

діяльності на строк не менший необхідного 

для завершення повного циклу освітньої 

діяльності 

+   

3. Концепція освітньої діяльності за 

спеціальністю 
+   

4. Відомості про педагогічних працівників, які 

забезпечують освітній процес за 

спеціальністю на рівні фахової передвищої 

освіти 

+   

5. Відомості про педагогічних працівників, які 

працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за 

основним місцем роботи, мають освітню 

та/або професійну кваліфікацію, яка 

відповідає спеціальності, що ліцензується, на 

рівні фахової передвищої освіти 

+   



6. Відомості про матеріально-технічне 

забезпечення освітньої діяльності за 

спеціальністю на рівні фахової передвищої 

освіти 

+   

7. Відомості про навчально-методичне 

забезпечення освітньої діяльності за 

спеціальністю на рівні фахової передвищої 

освіти 

+   

8. Відомості про інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності за спеціальністю на рівні 

фахової передвищої освіти 

+   

9. Письмове зобов’язання (у довільній формі) 

щодо забезпечення безперешкодного доступу 

до будівель, приміщень закладу осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення (крім закладів спеціалізованої 

освіти військового (військово-спортивного) 

профілю) (у разі започаткування освітньої 

діяльності) 

+   

10. 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 закладів спеціалізованої 

освіти військового (військово-спортивного) 

профілю) (у разі розширення провадження 

освітньої діяльності) 

+   

11. Інформація про необхідність збільшення 

ліцензованого обсягу за спеціальністю (у разі 

розширення провадження освітньої діяльності 

щодо збільшення ліцензованого обсягу за 

спеціальністю) 

немає потреби   

12. Інформація про наявність структурного 

підрозділу з роботи з іноземцями та особами 

без громадянства) (у разі започаткування 

провадження освітньої діяльності з навчання 

іноземців та осіб без громадянства за 

акредитованими спеціальностями) 

немає потреби   

13. Інформація про наявність у відкритому 

доступі на власному веб-сайті інформації та 

документів, передбачених Законами України 

«Про освіту», «Про фахову передвищу освіту» 

+   

14. Інформація про наявність на офіційному 

веб-сайті здобувача ліцензії (ліцензіата) 

сторінки англійською мовою, на якій 

розміщена основна інформація про суб’єкта 

освітніх послуг, правила прийому іноземців та 

осіб без громадянства, умови навчання та 

проживання іноземців та осіб без 

громадянства, контактна інформація тощо (у 

разі започаткування провадження освітньої 

діяльності з підготовки іноземців та осіб без 

громадянства за акредитованими 

спеціальностями) 

немає потреби   



15. Копії документів, що засвідчують рівень 

освіти і кваліфікації керівника закладу освіти 

(документів про вищу освіту, науковий 

ступінь, вчене звання) 

+   

16. 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 

інформація про те, що здобувач ліцензії 

(ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб 

+   

17. Копії документів, що підтверджують 

визнання закладу освіти в системі освіти 

іноземної держави та/або акредитацію 

(визнання) освітніх (освітньо-професійних) 

програм, за якими передбачається 

провадження освітньої діяльності (якщо це 

передбачено законодавством відповідної 

держави), та переклад таких документів на 

українську мову, засвідчений нотаріально 

немає потреби   

18. Копії документів, що підтверджують 

правові підстави утворення та 

функціонування на території України закладу 

освіти іноземної держави чи його філії 

(міжнародний договір, дозвіл МОН, дозвіл 

(згода) уповноваженого органу держави 

місцезнаходження закладу освіти на 

створення та діяльність такого закладу освіти 

чи його відокремленого структурного 

підрозділу (філії) на території України, якщо 

це передбачено законодавством відповідної 

держави) 

немає потреби   

 

 


