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Щодо введення в дію 

змін до Ліцензійних умов  

провадження освітньої  

діяльності  

 

 З метою виконання Постанови Кабінету міністрів України № 1187  від 30 

грудня 2015 р. "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти" зі змінами, що затверджені в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347, яка набрала чинності з 

23 травня 2018 року,  

НАКАЗУЮ: 

 1. При організації навчального процесу з 2018/19 навчального року та при 

підготовці справ з ліцензування спеціальностей і акредитації освітніх програм 

керуватися зазначеними вище Ліцензійними умовами в повному обсязі.  

Проректорам університету розробити та надати для затвердження заходи по 

виконанню організаційних, кадрових та технологічних вимог провадження 

освітньої діяльності до 10 липня 2018р. 

  2. Завідувачам випускових кафедр створити групи забезпечення навчаль-ного 

процесу за спеціальностями, що за ними закріплені, і виконати перевірку 

кваліфікації викладачів відповідно до пунктів 28-32 та додатку 3 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187, що наведені в додатку 1 

цього наказу, в т.ч. з урахуванням підготовки іноземних громадян. Надати 



інформацію про  склад груп забезпечення навчального процесу до відповідного 

деканату до 2.07.2018р. 

  3. Завідувачам загальноосвітніх та випускових кафедр: 

 - надати до 15 вересня 2018 року у відділ ліцензування, акредитації та 

забезпечення якості освіти  паспорти кафедр за змістом, що надається в додатку 2; 

 - розробити та надати у відділ післядипломної освіти до 15 вересня 2018 року 

плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відповідно до 

спеціальності (дисципліни, що викладається), в т.ч. з урахуванням підготовки 

іноземних громадян, згідно з   кадровими вимогами Ліцензійних умов освітньої 

діяльності.   

  4. Проректору з педагогічної роботи та комплексного розвитку  розробити 

трьохрічний план заходів для створення умов доступності навчальних приміщень 

університету для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення. Звіт 

про стан підготовки до виконання цього плану подати до МОН України до 1 

листопаду 2018 року. 

5. Начальнику центру довузівської підготовки розробити методичні матеріали  

та заходи  для підтвердження ліцензії на право навчання іноземців. 

  6. Начальнику навчально-наукового центру  розмістити освітні програми 

2016р. за спеціальностями та освітніми рівнями на сайті університету. 

7. Начальнику юридичного відділу розробити порядок дій у разі позапланового 

припинення освітньої діяльності відповідно до п. 24 діючих ліцензійних умов. 

 7. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на проректорів, 

завідувачів кафедр, деканів факультетів, начальника навчально-наукового центру,   

начальника центру довузівської підготовки, начальника юридичного відділу. 

 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 Ректор                                                              О.А. Півоваров 


