ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
Кадрові вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої
діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти
Заклад освіти або його структурний підрозділ повинен бути забезпечений
працівниками у кількості не меншій, ніж визначено Типовими штатними нормативами
закладів загальної середньої освіти, що затверджені в установленому порядку, та
вчителями, які безпосередньо задіяні у проведенні навчальних занять (уроків), відповідно до затвердженої освітньої програми.
Допускається наявність вакантних посад не більш як 5 відсотків загальної
чисельності педагогічних працівників згідно із штатним розписом.
Наявність вищої освіти (ступеня не нижче магістра) у керівника закладу загальної
середньої освіти підтверджується відповідним документом про освіту.
Вища педагогічна освіта за отриманою спеціальністю чи освітня та (або)
професійна кваліфікація вчителів, які безпосередньо задіяні у проведенні навчальних
занять, повинна відповідати навчальним предметам (дисциплінам), що ними
викладаються. Відповідність вищої педагогічної освіти за отриманою спеціальністю чи
освітньої та (або) професійної кваліфікації підтверджується відповідними документами
про освіту.
До провадження педагогічної діяльності на посадах педагогічних працівників у
закладах загальної середньої освіти можуть залучатися також наукові та науковопедагогічні працівники, які мають наукові ступені за відповідними спеціальностями.
Педагогічні працівники, які мають документи про вищу освіту, видані
іноземними закладами вищої освіти, допускаються до провадження педагогічної
діяльності нарівні з особами, які отримали вищу освіту в Україні, після визнання
ступенів вищої освіти, здобутих в іноземних закладах освіти.
Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування освітньої діяльності за
рівнями повної загальної середньої освіти
Здобувач ліцензії відповідно до кадрових, технологічних, організаційних вимог
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями повної загальної
середньої освіти, визначеними цими Ліцензійними умовами, письмово (у довільній
формі) надає зобов’язання щодо:
матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного
забезпечення освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти, необхідного для
досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним
державним стандартом загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами
іноземних держав, - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних
держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;
забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти для
дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (із зазначенням строків
виконання).
Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями
повної загальної середньої освіти

Кожен працівник закладу освіти або його структурного підрозділу відповідно до
законодавства повинен пройти обов’язковий профілактичний медичний огляд, що
відображається в його особистій медичній книжці.
Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності за рівнями
повної загальної середньої освіти
До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певними рівнями
повної загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:
1) заклад освіти або його структурний підрозділ для здійснення освітньої діяльності
на певному рівні повинен бути забезпечений приміщеннями, спортивним
майданчиком для проведення у достатній кількості занять з фізичної культури, їдальнею;
2) майно закладу освіти або його структурного підрозділу повинно бути закріплене
за ним відповідно до вимог законодавства (право власності, оперативне управління,
господарське відання, найм (оренда), позичка);
3) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати документи, які
засвідчують право власності чи користування майном для провадження освітньої
діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, що ліцензується;
4) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен забезпечити доступність
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
зокрема безперешкодний доступ до будівель, навчальних класів (груп) та іншої
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що
повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень.
До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної
загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:
1) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати затверджену освітню
програму;
2) заклад освіти або його структурний підрозділ повинен мати на кожного учня по
одному примірнику підручника з навчальних предметів освітньої програми або
забезпечити постійний доступ до їх електронних версій.
До інформаційного забезпечення освітньої діяльності за рівнями повної загальної
середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу
освіти або його структурного підрозділу, який повинен складатися з:
1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання
навчальних (освітніх) програм з предметів української, зарубіжної літератури, літератури
корінних народів та національних меншин відповідно до навчального плану;
2) довідкової літератури:
словників перекладних - по одному примірнику на п’ять учнів (з кожної
іноземної мови згідно з навчальним планом);
тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів
(українською мовою) - по п’ять примірників кожного виду словника.
Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності за рівнями повної
загальної середньої освіти
Ліцензіат повинен відповідати вимогам цих Ліцензійних умов щодо провадження
освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти.

Ліцензіат повинен дотримуватися вимог цих Ліцензійних умов щодо провадження
освітньої діяльності за рівнями повної загальної середньої освіти протягом усього періоду
її здійснення.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАПОЧАТКУВАННЯ
ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЯМИ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Здобувач ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності (додаток 1) подає:
1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про
структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним
видом діяльності яких є освітня діяльність;
2) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за
попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);
3) письмове зобов’язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчальнометодичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної
середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання,
передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти
(навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої
діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності
здобувачів освіти та охорони праці;
4) письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до
будівель, приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання;
5) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу
загальної середньої освіти (документа про вищу освіту, а для документа про освіту,
виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про
визнання його в Україні);
6) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування
освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, або розширення
провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за
відповідним рівнем, у двох примірниках (додаток 5).
У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) планує провадити освітню діяльність за
освітніми програмами (стандартами) іншої країни, то додатково подаються копії
документів про визнання закладу освіти у системі освіти іноземної держави та/або
освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності
в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти)
держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено
законодавством відповідної держави), а також переклад таких документів українською
мовою, засвідчений нотаріально.
Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються
керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА РІВНЯМИ ПОВН
ОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Ліцензіат разом із заявою про розширення провадження освітньої діяльності
(додаток 1) подає:
1) копії установчих документів юридичної особи (статут) або копію положення про
структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним
видом діяльності яких є освітня діяльність (крім розширення провадження в разі
збільшення ліцензованого обсягу);
2) копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном
для провадження освітньої діяльності;
3) копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за
попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату);
4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої
діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання
вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
(додаток 2);
5) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для
виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного
рівня (додаток 3);
6) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої
діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання
вимог державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження в
разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 4);
7) копію документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу
загальної середньої освіти, зокрема копію документа про вищу освіту, а для документа
про освіту, виданого навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія
документа про визнання його в Україні;
8) опис документів, що подаються на розширення провадження освітньої діяльності
за певним рівнем повної загальної середньої освіти (збільшення ліцензованого обсягу), у
двох примірниках (додаток 6).
У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) провадить освітню діяльність відповідно до
законодавства інших країн, то додатково подаються копії документів про визнання
закладу загальної середньої освіти в системі освіти іноземної держави та/або
освітньої/навчальної програми, за якою передбачається провадження освітньої діяльності
в Україні, уповноваженим органом управління освітою (забезпечення якості освіти)
держави походження відповідної освітньої/навчальної програми (якщо це передбачено
законодавством відповідної держави), а також переклад зазначених документів
українською мовою, засвідчений нотаріально.
Документи формуються у справу, пронумеровуються та підписуються
керівником закладу загальної середньої освіти або уповноваженою на це особою.

Додаток 1

________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
(розширення провадження освітньої діяльності)
за рівнем повної загальної середньої освіти
Прошу видати ліцензію на провадження освітньої діяльності або розширити провадження освітньої
діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти ________________________________
(здобуття початкової освіти, базової середньої освіти,

________________________________________________________________________________________________________
профільної середньої освіти)

або для започаткування освітньої діяльності за освітніми програмами (стандартами) іншої країни з
ліцензованим обсягом _______________ осіб.
Здобувач ліцензії (ліцензіат) _________________________________________________________
(повне найменування закладу

________________________________________________________________________________________________________
освіти - юридичної особи)

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 ________________________________, телефаксу _________________________,
адреса електронної пошти ________________________________________________________________
Поточний рахунок ___________________________ у ____________________________________
(найменування банківської установи)

_______________________________________________________________________________________
З Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої
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 структурному підрозділі юридичної особи в заяві додатково зазначається
найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові керівника, ідентифікаційний код, місцезнаходження, місце
провадження освітньої діяльності, номери телефону і телефаксу, адреса електронної пошти такого підрозділу.

Додаток 2
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем
повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної
загальної середньої освіти відповідного рівня
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем
повної загальної середньої освіти
Педагогічні працівники
Педагогічні працівники, усього
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
працюють у закладі освіти за сумісництвом

Необхідна
кількість, осіб

Фактична
кількість, осіб

Відсоток потреби

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Підвищення
кваліфікації за
Повне
фахом
найменування
(найменування
закладу, який
закладу або
Кваліфікаційна
закінчив (рік
іншої
Прізвище,
категорія,
закінчення,
Найменування
Повне
Педагогічний
юридичної
ім’я та по
педагогічне
навчальної
найменування спеціальність,
стаж (повних
Примітки
особи, що має
батькові
звання (рік
дисципліни
посади
кваліфікація
років)
право на
викладача
встановлення,
згідно з
підвищення
підтвердження)
документом
кваліфікації,
про вищу
номер, вид
освіту)
документа, дата
видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Підвищення
кваліфікації за
Повне
фахом
найменування
(найменування
закладу, який
закладу або
Кваліфікаційна
закінчив (рік
іншої
Прізвище,
категорія,
закінчення,
Найменування
Повне
Педагогічний
юридичної
ім’я та по
педагогічне
навчальної
найменування спеціальність,
стаж (повних
Примітки
особи, що має
батькові
звання (рік
дисципліни
посади
кваліфікація
років)
право на
викладача
встановлення,
згідно з
підвищення
підтвердження)
документом
кваліфікації,
про вищу
номер, вид
освіту)
документа, дата
видачі)

Особи, які працюють за сумісництвом

Підвищення
кваліфікації за
Повне
фахом
найменування
(найменування
закладу, який
закладу або
Кваліфікаційна
закінчив (рік
іншої
Прізвище,
категорія,
закінчення,
Найменування
Повне
Педагогічний
юридичної
ім’я та по
педагогічне
навчальної
найменування спеціальність,
стаж (повних
Примітки
особи, що має
батькові
звання (рік
посади
кваліфікація
років)
дисципліни
право на
викладача
встановлення,
згідно з
підвищення
підтвердження)
документом
кваліфікації,
про вищу
номер, вид
освіту)
документа, дата
видачі)

Додаток 3
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за
певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного
стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується під час освітнього процесу

Адреса
приміщення

Найменування
Площа, кв.
власника
метрів
майна

Найменування
та реквізити
документа про
право власності
або
користування

Документ про право користування
строк дії
договору
оренди
(з _____ по
____)

наявність наявність
державної нотаріального
реєстрації посвідчення

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними
майданчиками
Найменування
приміщень
навчального
призначення, інших
приміщень,
спортивних
майданчиків
(відповідно до
нормативів
матеріальнотехнічного
забезпечення)

Кількість приміщень,
одиниць

Площа з розрахунку на
одного учня, кв. метрів

необхідна

необхідна

фактична

фактична

Відомості про
приміщення (власні/в
оперативному
управлінні/у
господарському
віданні/наймі/ оренді
тощо)

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Найменування навчальних
приміщень та майданчиків

Найменування
навчального
обладнання

Необхідна
кількість,
одиниць

Фактична
кількість,
одиниць

Відсоток
потреби

Додаток 4
ВІДОМОСТІ
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем
повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти
відповідного рівня
1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення
Найменування навчальних (освітніх)
програм навчальних дисциплін

Наявність
(так/ні)

Ким затверджено

Рік затвердження

2. Відомості про інформаційне забезпечення
Найменування виду
інформаційного забезпечення

Площа, кв.
Наявність (так/ні)
метрів

Кількість
місць

1. Бібліотека
2. Книгосховище

Обсяг
бібліотечного
фонду

3. Зал для видачі літератури
4. Читальний зал
5. Електронна бібліотека
6. Інтернет
7. Інше
3. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

Клас

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор
(прізвище,
ім’я та по
батькові)
підручника,
навчального
посібника

Найменування
підручника,
навчального
посібника

Кількість примірників
Найменування
видавництва,
рік видання

необхідна

фактична

Додаток 5
ОПИС
документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за
певним рівнем повної загальної середньої освіти або розширення провадження освітньої
діяльності у сфері загальної середньої освіти за відповідним рівнем (крім випадку подання заяви
про збільшення ліцензованого обсягу)
Повне найменування закладу освіти ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Рівень освітньої діяльності __________________________________________________________________
Найменування документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення
провадження освітньої діяльності
2. Копії установчих документів юридичної особи (статут) або копія положення про
структурний підрозділ юридичної особи приватного чи публічного права, основним
видом діяльності яких є освітня діяльність
3. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за
попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)
4. Письмове зобов’язання щодо кадрового, матеріально-технічного, навчальнометодичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу загальної
середньої освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання,
передбачених відповідним державним стандартом загальної середньої освіти (навчальних
(освітніх) програм іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за
програмами іноземних держав) та забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів
освіти та охорони праці
5. Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель,
приміщень закладу загальної середньої освіти для дітей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення із зазначенням строків
6. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу загальної
середньої освіти (документа про вищу освіту, для документа про освіту, виданого
навчальним закладом іншої країни, додатково подається копія документа про визнання
його в Україні)
7. Копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти
іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається
провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою
(забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної
програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави) з перекладом таких
документів українською мовою, засвідченим нотаріально (у разі ліцензування освітньої
діяльності відповідно до законодавства інших країн)

Відмітка про
наявність
документа

Додаток 6
ОПИС
документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності за певним рівнем
повної загальної середньої освіти (у разі збільшення ліцензованого обсягу)
Повне найменування закладу освіти _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Рівень освітньої діяльності _________________________________________________________________
Найменування документа
1. Заява про розширення провадження освітньої діяльності (у разі збільшення
ліцензованого обсягу)
2. Копії документів, що підтверджують право власності чи користування майном для
провадження освітньої діяльності
3. Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за
попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату)
4. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої
діяльності, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної
середньої освіти відповідного рівня
5. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти,
необхідні для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти
відповідного рівня
6. Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності
за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти, необхідне для виконання
вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня
7. Копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти
(документа про вищу освіту) (для документа про освіту, виданого навчальним закладом
іншої країни, додатково подається копія документа про визнання його в Україні)
8. Копії документів про визнання закладу загальної середньої освіти в системі освіти
іноземної держави та/або освітньої/навчальної програми, за якою передбачається
провадження освітньої діяльності в Україні, уповноваженим органом управління освітою
(забезпечення якості освіти) держави походження відповідної освітньої/навчальної
програми (якщо це передбачено законодавством відповідної держави) з перекладом таких
документів українською мовою, засвідченим нотаріально (у разі ліцензування освітньої
діяльності відповідно до законодавства інших країн)

Відмітка про
наявність
документа

