Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
від 27 травня 2022 р.

м. Суми

№0239-І

Щодо оприлюднення
освітніх програм, їх
освітніх компонентів та
інформації про дотримання
Ліцензійних вимог

На виконання наказу МОН України від 30.10.17 р. за № 1432 (у редакції наказу
МОН України від 28.11.18 р. за № 1315), з урахуванням Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності (у редакції постанови КМУ від 24.03.21 р. за № 365),
наказу по університету від 26.10.17 р. за № 0492-I «Про реалізацію положень Закону
України «Про освіту» в частині статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість
закладу освіти», а також з метою інформування основних стейкхолдерів щодо освітніх
програм, що реалізуються в університеті
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити шаблони оприлюднення інформації щодо освітніх програм
СумДУ, а саме:
а) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
освітньої діяльності на початковому рівні вищої освіти за версією 02
(додаток 1);
б) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
за версією 02 (додаток 2);
в) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти
за версією 02 (додаток 3);
г) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за
версією 02 (додаток 4);
д) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності за версією 02 (додаток 5).

2. Начальнику Центру інформаційних систем Владиславу ХОМЕНКУ
організувати внесення затверджених п. 1 цього наказу шаблонів до інформаційного
сервісу автоматизованого формування та розміщення освітніх програм на сайті
університету.
3. Загальну організацію оприлюднення інформації щодо освітніх програм
СумДУ та підтримання її у актуальному стані покласти на наступних посадових осіб:
а) каталогу освітніх програм та профілів освітніх програм, переліку їх
компонентів (за шаблонами методичної інструкції «Загальні вимоги до
структури, змісту та оформлення освітніх програм», затвердженої наказом
ректора від 15.01.21 р. за № 0033-І) – на начальника навчально-методичного
відділу Олену КРИКЛІЙ;
б) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення та
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності (у відповідності до
шаблонів, затверджених пунктом 1 цього наказу) – на керівника Групи
супроводження ліцензування та акредитації Євгенію МОРДАНЬ.
4. Деканам факультетів, директорам інститутів, коледжів, у термін до 01.07.22 р.
своїми розпорядженнями призначити (або оновити перелік) осіб, відповідальних за:
– внесення до інформаційної системи повної та перевіреної інформації щодо
освітніх програм (проєктів освітніх програм), переліченої п. 3 цього наказу, та
за її підтримання у актуальному стані;
– верифікацію інформації щодо освітніх програм університету перед її
оприлюдненням на сайтах університету та контролю за актуальністю
оприлюдненої інформації.
Осіб, відповідальних за внесення інформації щодо освітніх програм (проєктів
освітніх програм), призначати за поданням завідувачів відповідних випускових
кафедр з числа їх співробітників, за верифікацію інформації – з числа заступників
деканів факультетів, директорів інститутів, коледжів за розподілом повноважень.
5. Директорам інститутів, коледжів, деканам факультетів у терміни визначені
Положенням про освітні програми вищої освіти Сумського державного університету
(введено в дію наказом ректора № 0038-І від 19.01.21 р.) забезпечувати:
– внесення до інформаційної системи повної та перевіреної інформації щодо
освітніх програм (проєктів освітніх програм), переліченої п. 3 цього наказу, та
її підтримання у актуальному стані;
– верифікацію інформації щодо освітніх програм університету перед її
оприлюдненням на сайтах університету та контролю за актуальністю
оприлюдненої інформації;
6. Директорам позабазових структурних підрозділів забезпечити оприлюднення
на сайтах інститутів/коледжів повної та перевіреної інформації щодо матеріальнотехнічного забезпечення освітньої діяльності за усіма місцями провадження освітньої
діяльності СумДУ (додаток 5) та її підтримання в актуальному стані. Обов’язки з
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оприлюднення повної та перевіреної інформації щодо матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності базового закладу вищої освіти (додаток 5) та її
підтримання в актуальному стані покласти на керівника Групи супроводження
ліцензування та акредитації Євгенію МОРДАНЬ.
7. Відповідальним особам, визначеним за пунктом 4 цього наказу, у терміни
визначені Положенням про освітні програми вищої освіти Сумського державного
університету (введено в дію наказом ректора № 0038-І від 19.01.21 р.) організувати
внесення до каталогу освітніх програм інформації, переліченої п. 3 цього наказу, та її
верифікацію.
8. Випусковим кафедрам (цикловим комісіям) розміщувати на своїх сайтах
гіперпосилання на відповідні розділи каталогу освітніх програм, за якими провадиться
освітня діяльність.
9. Наказ ректора №0431-I від 01.07.18 р. «Щодо оприлюднення освітніх
програм, їх освітніх компонентів та інформації про дотримання Ліцензійних вимог»
вважати таким, що втратив чинність.
10. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій та контролю
Любові АКИМЕНКО довести цей наказ в електронному вигляді до відома посадових
осіб, які вказані в наказі та внести цей наказ до реєстру основної нормативної бази
СумДУ та шаблонів документів СумДУ.
11. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науковопедагогічної роботи Інну ШКОЛЬНИК.

Ректор

Василь КАРПУША

.
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Додаток 1 до наказу ректора
№0239-І від 27.05.2022 р.
Шаблон за версією 02.

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо кадрового забезпечення освітнього процесу
на початковому рівні вищої освіти
_____________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ______________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

Найменування показника

Значення нормативу

Фактичне
значення *

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників (за основним місце роботи та зовнішні
сумісники), що забезпечують реалізацію освітнього процесу,
осіб
Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому
числі за суміщенням) та забезпечують реалізацію освітнього
процесу
з них: докторів наук та (або) професорів, осіб
кандидатів наук та (або) доцентів, осіб
Відсоток науково-педагогічних (педагогічних) та/або наукових
працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та
працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем
роботи (в тому числі за суміщенням)

не менше 50

Відсоток науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які мають сертифікати відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні не
нижче В2 з англійської мови або кваліфікаційні документи
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з
використанням зазначеної мови

не менше 25
(у разі провадження
освітньої діяльності з
підготовки іноземців та
осіб без громадянства)

Здійснення освітнього процесу науково-педагогічними
(педагогічними) та науковими працівниками, які мають стаж
науково-педагогічної діяльності понад три роки та рівень
наукової та професійної активності, який засвідчується
виконанням видів та результатів, перелічених у пункті
38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими) працівниками та наказів про
прийняття їх на роботу.

не менше
чотирьох умов
за останні
п’ять років
+

Примітка.
* Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 4 наказу.
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Додаток 2 до наказу ректора
№0239-І від 27.05.2022 р.
Шаблон за версією 02.

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо кадрового забезпечення освітнього процесу
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
_____________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ______________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

Найменування показника

Значення нормативу

Фактичне
значення *

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників (за основним місце роботи та зовнішні
сумісники), що забезпечують реалізацію освітнього процесу,
осіб
Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому
числі за суміщенням) та забезпечують реалізацію освітнього
процесу
з них: докторів наук та (або) професорів, осіб
кандидатів наук та (або) доцентів, осіб
Відсоток науково-педагогічних (педагогічних) та/або наукових
працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та
працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем
роботи (в тому числі за суміщенням)

не менше 50

Відсоток науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які мають сертифікати відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні не
нижче В2 з англійської мови або кваліфікаційні документи
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з
використанням зазначеної мови

не менше 25
(у разі провадження
освітньої діяльності з
підготовки іноземців та
осіб без громадянства)

Здійснення освітнього процесу науково-педагогічними
(педагогічними) та науковими працівниками, які мають стаж
науково-педагогічної діяльності понад три роки та рівень
наукової та професійної активності, який засвідчується
виконанням видів та результатів, перелічених у пункті
38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

не менше
чотирьох умов
за останні
п’ять років

Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими) працівниками та наказів про
прийняття їх на роботу.

+

Примітка.
* Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 4 наказу.
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Додаток 3 до наказу ректора
№0239-І від 27.05.2022 р.
Шаблон за версією 02.

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо кадрового забезпечення освітнього процесу
на другому (магістерському) рівні вищої освіти
_____________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ______________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

Найменування показника

Значення нормативу

Фактичне
значення *

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників (за основним місце роботи та зовнішні
сумісники), що забезпечують реалізацію освітнього процесу,
осіб
Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому
числі за суміщенням) та забезпечують реалізацію освітнього
процесу
з них: докторів наук та (або) професорів, осіб
кандидатів наук та (або) доцентів, осіб
Відсоток науково-педагогічних (педагогічних) та/або наукових
працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та
працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем
роботи (в тому числі за суміщенням)
з них відсоток науково-педагогічних (педагогічних)
та/або наукових працівників, які мають науковий
ступінь доктора наук та/або вчене звання професора
Відсоток науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які мають сертифікати відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні не
нижче В2 з англійської мови або кваліфікаційні документи
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з
використанням зазначеної мови

не менше 50

Не менше 10

не менше 25
(у разі провадження
освітньої діяльності з
підготовки іноземців та
осіб без громадянства)

Здійснення освітнього процесу науково-педагогічними
(педагогічними) та науковими працівниками, які мають стаж
науково-педагогічної діяльності понад три роки та рівень
наукової та професійної активності, який засвідчується
виконанням видів та результатів, перелічених у пункті
38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

не менше
чотирьох умов
за останні
п’ять років

Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими) працівниками та наказів про
прийняття їх на роботу.

+

Примітка.
* Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 4 наказу.
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Додаток 4 до наказу ректора
№0239-І від 27.05.2022 р.
Шаблон за версією 02.

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо кадрового забезпечення освітнього процесу
на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
_____________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ______________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

Найменування показника

Значення нормативу

Фактичне
значення *

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників (за основним місце роботи та зовнішні
сумісники), що забезпечують реалізацію освітнього процесу,
осіб
Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які працюють за основним місцем роботи (в тому
числі за суміщенням) та забезпечують реалізацію освітнього
процесу
з них: докторів наук та (або) професорів, осіб
кандидатів наук та (або) доцентів, осіб
Відсоток науково-педагогічних (педагогічних) та/або наукових
працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та
працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем
роботи (в тому числі за суміщенням)
з них відсоток науково-педагогічних (педагогічних)
та/або наукових працівників, які мають науковий
ступінь доктора наук та/або вчене звання професора
Наявність у кадровому складі не менше двох докторів наук
для здійснення керівництва науковою складовою кожної
освітньо-наукової програми
Відсоток науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які мають сертифікати відповідно до
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти на рівні не
нижче В2 з англійської мови або кваліфікаційні документи
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з
використанням зазначеної мови

не менше 50

Не менше 10

+
не менше 25
(у разі провадження
освітньої діяльності з
підготовки іноземців та
осіб без громадянства)

Здійснення освітнього процесу науково-педагогічними
(педагогічними) та науковими працівниками, які мають стаж
науково-педагогічної діяльності понад три роки та рівень
наукової та професійної активності, який засвідчується
виконанням видів та результатів, перелічених у пункті
38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

не менше
чотирьох умов
за останні
п’ять років

Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими) працівниками та наказів про
прийняття їх на роботу

+

Примітка.
* Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 4 наказу.
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Додаток 5 до наказу ректора
№0239-І від 27.05.2022 р.
Шаблон за версією 02.

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності*
Таблиця 1 – Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями
Площа приміщень (кв.м)
№
з/п

1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Найменування приміщення

у тому числі
усього

власних

орендованих

зданих в
оренду

Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
Приміщення для занять студентів, курсантів,
слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети,
лабораторії тощо)
Комп’ютерні лабораторії
Спортивні зали
Приміщення для науково-педагогічних
(педагогічних) працівників
Службові приміщення
Бібліотека, усього
у тому числі читальні зали
Гуртожитки
Їдальні, буфети
Медичні пункти
Інше
ВСЬОГО

Таблиця 2 – Зведені відомості виконання ліцензійних вимог щодо матеріальнотехнічного забезпечення освітньої діяльності

Найменування показника (нормативу)

Значення
показника
(нормативу)

1. Забезпеченість навчальними приміщеннями для проведення
освітнього процесу (кв. метрів на одну особу з урахуванням
ліцензованих обсягів)

2,4

2. Забезпеченість закладу освіти приміщеннями для здійснення
освітнього процесу (кв. метрів)

2000

3. Забезпеченість мультимедійним обладнанням навчальних
аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)

25

4. Забезпеченість безперешкодного доступу до будівель,
приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення

+

5. Забезпеченість навчальними аудиторіями, лабораторіями,
майстернями, полігонами, обладнанням, устаткуванням,
спортивними залами та спортивними майданчиками необхідними
для виконання освітніх програм

+

6. Забезпеченість медичним пунктом, бібліотекою з читальним
залом, актовим чи концертним залом, пунктом харчування

+

Фактичне
значення
показника *

Відхилення
фактичного
значення від
нормативного

Примітка.
* Інформація вноситься та оприлюднюється відповідальними особами, визначеними пунктом 6 наказу
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