Міністерство освіти і науки України
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ
01 червня 2018 р.

Суми

№0431-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 19.03.18 р. за № 253), з урахуванням 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 форми оприлюднення інформації щодо освітніх програм СумДУ,
а саме форми:
а) каталогу освітніх програм (додаток 1 до цього наказу);
б) профілю освітньої програми (додаток 2);
в) переліку компонентів освітньої програми (додаток 3);
г) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
освітньої діяльності на початковому рівні вищої освіти (додаток 4);
д) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (додаток 5);
е) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
освітньої діяльності на другому (магістерському) рівні вищої освіти (додаток 6);
ж) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового забезпечення
освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
(додаток 7);
з) інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності (додаток 8).

Загальну організацію оприлюднення інформації щодо освітніх програм
СумДУ за вищезазначеними формами та підтримання її у актуальному стані покласти
на наступних посадових осіб:
–

каталогу освітніх програм (підпункт 1.а цього наказу) та інформації про
дотримання ліцензійних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення
освітньої діяльності (підпункт 1.з) – на начальника відділу ліцензування,
акредитації та статистики Могильного В.В.

–

профілів освітніх програм та переліку їх компонентів (підпункти 1.б та 1.в) –
на заступника начальника навчально-методичного відділу Криклій О.А.;

–

інформації про дотримання ліцензійних вимог щодо кадрового
забезпечення освітньої діяльності (підпункти 1.г - 1.ж) – на начальника
організаційно-методичного управління Юскаєва В.Б.;

2. Проректору з науково-педагогічної роботи Любчаку В.О. організувати розробку
інформаційного сервісу автоматизованого формування та розміщення на сайтах
університету інформації за формами, затвердженими пунктом 1 цього наказу, з терміном
завершення робіт не пізніше 01.09.18 р. При розробці зазначеного інформаційного сервісу
передбачити:
–

формування каталогів освітніх програм інститутів, факультетів, коледжів та
технікумів університету;

–

формування на основі каталогів структурних підрозділів СумДУ зведеного
каталогу освітніх програм на головному сайті університету з можливістю
відбору користувачем програм за певними критеріями;

–

можливість заповнення необхідної інформації та формування електронних
документів за формами, визначеними пунктом 1 цього наказу;

–

автоматизований контроль щодо заповнення всіх необхідних розділів
відповідних документів;

–

можливість автоматизованого оприлюднення на інших сайтах університету
електронних документів за формами, визначеними пунктом 1 цього наказу;

–

можливість формування нових версій документів на основі раніше внесеної
інформації для забезпечення актуальності інформації на сайтах університету;

–

можливість формування та оприлюднення відповідної
англійською мовою (додатково до українських версій).

інформації

3. Керівникам факультетів, інститутів, коледжів, технікумів у термін до
01.09.18 р. своїми розпорядженнями призначити осіб, відповідальних за:
–

внесення до інформаційної системи повної та перевіреної інформації щодо
освітніх програм відповідно до додатків 1-7 до цього наказу та за її
підтримання у актуальному стані;

–

верифікацію інформації щодо освітніх програм університету (додатки 1-7)
перед її оприлюдненням на сайтах університету та контролю за актуальністю
оприлюдненої інформації (з числа заступників директорів інститутів,
технікумів, коледжів (деканів факультетів) за розподілом повноважень).

4. Директорам позабазових структурних підрозділів у термін до 01.09.18 р.
розпорядженнями призначити осіб, відповідальних за оприлюднення на сайтах
університету повної та перевіреної інформації щодо матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності за усіма місцями провадження освітньої діяльності
СумДУ (додаток 8) та за її підтримання в актуальному стані.
Обов’язки з оприлюднення повної та перевіреної інформації щодо
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності базового закладу вищої освіти
(додаток 8) та за її підтримання в актуальному стані покласти на начальника відділу
ліцензування, акредитації та статистики Могильного В.В.
5. Проректору з науково-педагогічної роботи Любчаку В.О. у термін до 07.09.18 р.
організувати надання відповідальним особам, визначеним на вимогу пунктів 3 та 4 цього
наказу, прав доступу на внесення інформації до автоматизованої інформаційної системи
та верифікації інформації перед її оприлюдненням на сайтах університету.
6. До посадових обов’язків осіб, що відповідають нижчезазначеному посадовому
рівню, включити відповідальність за контроль своєчасності та повноти внесення, а також
за достовірність та актуальність інформації, що розміщується у каталозі освітніх програм
університету в частині:
–

інформації щодо профілю освітньої програми та переліку її компонентів, а
також інформації про відповідність кадрового забезпечення освітніх програм
Ліцензійним умовам – заступники директорів інститутів, технікумів, коледжів
(деканів факультетів) з методичної роботи або інші посадові особи відповідних
структурних підрозділів згідно з розподілом повноважень;

–

інформації щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
базового закладу вищої освіти – начальник організаційно-методичного
управління;

–

інформації щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
відокремлених структурних підрозділів – директори відповідних інститутів,
коледжів, технікумів.

7. Відповідальній за розробку типових посадових інструкцій Муліній Н.І. у
встановленому порядку внести зміни до посадових інструкцій адміністративноуправлінського персоналу, який визначений пунктом 6 цього наказу.
8. Відповідальним особам, визначеним пунктом 6 цього наказу, у термін до
01.10.18 р. організувати внесення до автоматизованої інформаційної системи всієї
необхідної інформації щодо освітньої діяльності університету та її верифікацію (згідно
з формами, затвердженими пунктом 1 цього наказу).
9. Випусковим кафедрам (цикловим комісіям) у термін до 12.10.18 р. розмістити
на своїх сайтах гіперпосилання на відповідні розділи каталогу освітніх програм, за
якими провадиться освітня діяльність.

10. Враховуючи вимоги статті 43 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності та згідно з пунктом 4 статті 30 Закону України «Про освіту», встановити
терміни періодичного перегляду та оновлення оприлюдненої інформації щодо
освітньої діяльності СумДУ:
–

інформації щодо профілю освітньої програми та переліку її компонентів
(додатки 1-3) при запровадженні нових освітніх програм або внесення змін до
освітніх програм, що вже реалізуються, – у термін не пізніше 10 робочих днів
з дати їх затвердження;

–

інформації щодо показників кадрового забезпечення освітньої діяльності
(додатки 4-7) – кожного навчального року до 01 травня або протягом трьох
місяців після їх зміни;

–

інформації щодо показників матеріально-технічного забезпечення освітньої
діяльності (додаток 8) – кожного навчального року до 31 грудня або протягом
трьох місяців після їх зміни.

11. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій і контролю
Акименко Л.В. внести цей наказ до наступних реєстрів нормативної бази СумДУ:
– основної нормативної бази системи управління якістю діяльності;
– делегування частини повноважень ректора іншим посадовим особам;
– шаблонів документів СумДУ (додатки 1-8 до цього наказу).
12. Начальнику відділу документно-інформаційних комунікацій і контролю
Акименко Л.В. організувати розсилку цього наказу електронною поштою до всіх
структурних підрозділів університету.
13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора
Карпушу В. Д.

Ректор

А.В. Васильєв

Проект наказу вносить:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ВЛАС

Перший проректор

________________ В.В. Могильний

______________________ В.Д. Карпуша
Проректор з науково-педагогічної роботи
______________________ В.О. Любчак
Начальник ОМУ
______________________ В.Б. Юскаєв

Додаток 1 до наказу ректора
№0431-І від 01.06.2018 р.
Шаблон за версією 01

Каталог освітніх програм 1)
________________________________________________________________________________
(назва інституту, факультету, коледжу, технікуму)

Код та назва
спеціальності 2)

Назва освітньої програми 3)

Випускова кафедра
/ Відділення
(циклова комісія) 4)

Освітній
(освітньонауковий)
ступінь

Примітки:
1)
Формується та заповнюється у автоматизованому режимі, на основі окремих каталогів структурних
підрозділів генерується загальноуніверситетський каталог освітніх програм. У загальноуніверситетському
каталозі для кожної освітньої програми автоматично генеруються гіперпосилань на сайти інститутів,
факультетів, технікумів, коледжів, на базі яких здійснюється освітня діяльність (у разі здійснення освітньої
діяльності за певною освітньою програмою на базі декількох структурних підрозділів одночасно, зазначаються усі
структурні підрозділи з гіперпосиланнями на відповідні сайти).
2)
Зазначається зі структуруванням за випусковими кафедрами (відділеннями, цикловими комісями).
3)
Зазначається назва освітньої програми з гіперпосиланням на сторінку освітньої програми, яка містить
інформацію щодо наступних елементів освітньої програми:
– профілю освітньої програми (додаток 2),
– переліку освітніх компонентів (додаток 3),
– інформації про дотримання Ліцензійних умов стосовно кадрового забезпечення освітньої діяльності на
відповідному рівні вищої освіти (додатки 4-7),
– інформації про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності (додаток 8).
4)
Зазначаються назви структурних підрозділів (кафедр, циклових комісій), що є випусковими за
відповідними освітніми програмами, з автоматичним генеруванням гіперпосилань на відповідні сайти (у разі
здійснення освітньої діяльності за певною освітньою програмою на базі декількох структурних підрозділів
одночасно, зазначаються усі структурні підрозділи з гіперпосиланнями на відповідні сайти).

Додаток 2 до наказу ректора
№0431-І від 01.06.2018 р.
Шаблон за версією 01

Профіль освітньої програми 1)
_________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ____________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

освітній ступінь __________________________________________________________________
(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

1.1 Загальна інформація 2)
Повна офіційна назва закладу вищої освіти
Повна назва структурного підрозділу
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації
Тип диплому та обсяг освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень вищої освіти
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої програми
1.2 Мета освітньої програми 2)
1.3 Характеристика освітньої програми 2)
Предметна область освітньої програми
Орієнтація освітньої програми
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації
Особливості освітньої програми
1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 2)
Придатність до працевлаштування
Подальше навчання
1.5 Викладання, навчання та оцінювання 2)
Викладання та навчання
Оцінювання
1.6 Програмні компетентності (ПК) 2)
Інтегральна компетентність
Загальні компетентності (ЗК)
Фахові компетентності спеціальності (ФК)
1.7 Програмні результати навчання (ПРН) 2)
1.8 Ресурсне забезпечення реалізації програми 2)
Кадрове забезпечення
Матеріально-технічне забезпечення
Інформаційне та навчально-методичне
забезпечення
1.9 Академічна мобільність 2)
Внутрішня академічна мобільність
Міжнародна академічна мобільність
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти
Примітки:
1)
Заповнюється у відповідності до методичної інструкції «Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення
освітніх програм», затвердженої наказом ректора СумДУ від 04.10.2017 р. за № 0451-І.
2)
Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 3 наказу.

Додаток 3 до наказу ректора
№0431-І від 01.06.2018 р.
Шаблон за версією 01

Перелік компонентів освітньої програми 1)
_________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ____________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

освітній ступінь __________________________________________________________________
(молодший спеціаліст, молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії)

Код компонента 2)

Компоненти освітньої програми (навчальні
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики,
кваліфікаційна робота) 2)
Обов’язкові компоненти
Цикл загальної підготовки

Кількість
кредитів
ЄКТС 2)

Форма
підсумкового
контролю 2)

Цикл фахової підготовки

Практична підготовка

Атестація
Загальний обсяг обов'язкових компонентів:
Вибіркові компоненти 3)
Вибіркові компоненти циклу загальної підготовки

Вибіркові компоненти циклу фахової підготовки

Загальний обсяг вибіркових компонентів:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Примітки:
1)
Заповнюється у відповідності до методичної інструкції «Загальні вимоги до структури, змісту та оформлення
освітніх програм», затвердженої наказом ректора СумДУ від 04.10.2017 р. за № 0451-І.
2)
Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 3 наказу.
3)
При характеристиці вибіркових компонент у разі відсутності траєкторій профілізації наводиться їх
загальний обсяг у розрізі циклів навчального плану.

Додаток 4 до наказу ректора
№0431-І від 01.06.2018 р.
Шаблон за версією 01

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності
на початковому рівні вищої освіти
_________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ____________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

Найменування показника (нормативу)
1. Наявність групи забезпечення провадження освітньої діяльності з
науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за
основним місцем роботи, мають кваліфікацію відповідно до
спеціальності і які не входять (входили) до жодної іншої групи
забезпечення у поточному семестрі:
- достатня чисельність групи – у розрахунку на одного її члена
припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти усіх рівнів, курсів та
форм навчання (для дистанційної форми навчання – не більше 60
здобувачів)
- відсоток від загальної чисельності членів групи, які мають
науковий ступінь та / або вчене звання (встановлюється для
найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність:
не менше 20% для рівня молодшого бакалавра (до 01.09.2019 р. з
урахуванням педагогічних працівників, які мають вищу категорію),
50% – бакалавра, 60% – магістра, доктора філософії)
- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та / або вчене
звання професора (встановлюється для найвищого рівня, за яким
фактично провадиться освітня діяльність: не менше 10% для рівня
бакалавра, 20% – магістра, 30 % – доктора філософії)
2. Наявність у членів групи забезпечення сертифікатів відповідно до
Загальноєвропейською рекомендацією з мовної освіти на рівні не
нижче В2 з англійської мови або кваліфікаційних документів
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з
використанням зазначеної мови
3. Здійснення освітнього процесу науково-педагогічними та
науковими працівниками, які мають стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної
активності, який засвідчується виконанням видів та результатів,
перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності
4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими) працівниками та наказів про прийняття їх
на роботу.

Значення
нормативу

+

+

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

не менше
чотирьох
умов

+

Примітка:
1)
Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 3 наказу

Фактичне
значення 1)

Додаток 5 до наказу ректора
№0431-І від 01.06.2018 р.
Шаблон за версією 01

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
_________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ____________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

Найменування показника (нормативу)
1. Наявність групи забезпечення провадження освітньої діяльності з
науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за
основним місцем роботи, мають кваліфікацію відповідно до
спеціальності і які не входять (входили) до жодної іншої групи
забезпечення у поточному семестрі:
- достатня чисельність групи – у розрахунку на одного її члена
припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти усіх рівнів, курсів та
форм навчання (для дистанційної форми навчання – не більше 60
здобувачів)
- відсоток від загальної чисельності членів групи, які мають
науковий ступінь та / або вчене звання (встановлюється для
найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність:
не менше 50% – для бакалавра, 60% – для магістра, доктора
філософії)
- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та / або вчене
звання професора (встановлюється для найвищого рівня, за яким
фактично провадиться освітня діяльність: не менше 10% для рівня
бакалавра, 20% – магістра, 30 % – доктора філософії)
2. Наявність у членів групи забезпечення сертифікатів відповідно до
Загальноєвропейською рекомендацією з мовної освіти на рівні не
нижче В2 з англійської мови або кваліфікаційних документів
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з
використанням зазначеної мови
3. Здійснення освітнього процесу науково-педагогічними та
науковими працівниками, які мають стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної
активності, який засвідчується виконанням видів та результатів,
перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності
4. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими) працівниками та наказів про прийняття їх
на роботу.

Значення
нормативу

+

+

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

не менше
чотирьох
умов

+

Примітка:
1)
Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 3 наказу

Фактичне
значення 1)

Додаток 6 до наказу ректора
№0431-І від 01.06.2018 р.
Шаблон за версією 01

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності
на другому (магістерському) рівні вищої освіти
_________________________________________________________________________________
(назва освітньої програми)

спеціальність ____________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

Найменування показника (нормативу)
1. Наявність групи забезпечення провадження освітньої діяльності з
науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за
основним місцем роботи, мають кваліфікацію відповідно до
спеціальності і які не входять (входили) до жодної іншої групи
забезпечення у поточному семестрі:
- достатня чисельність групи – у розрахунку на одного її члена
припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти усіх рівнів, курсів та
форм навчання (для дистанційної форми навчання – не більше 60
здобувачів)
- відсоток від загальної чисельності членів групи, які мають
науковий ступінь та / або вчене звання
- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та / або вчене
звання професора (встановлюється для найвищого рівня, за яким
фактично провадиться освітня діяльність: не менше 20% для рівня
магістра, 30 % – доктора філософії)
2. Наявність у членів групи забезпечення сертифікатів відповідно до
Загальноєвропейською рекомендацією з мовної освіти на рівні не
нижче В2 з англійської мови або кваліфікаційних документів
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з
використанням зазначеної мови
3. Здійснення освітнього процесу науково-педагогічними та
науковими працівниками, які мають стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної
активності, який засвідчується виконанням видів та результатів,
перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності
4. Наявність у кадровому складі на кожні десять здобувачів одного
викладача, який має науковий ступінь та/або вчене звання, а також
кваліфікацію відповідно до спеціальності
5. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими) працівниками та наказів про прийняття їх
на роботу.

Значення
нормативу

+

+

60

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

не менше
чотирьох
умов

+

+

Примітка:
1)
Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 3 наказу

Фактичне
значення 1)

Додаток 7 до наказу ректора
№0431-І від 01.06.2018 р.
Шаблон за версією 01

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

спеціальність ____________________________________________________________________
(код та назва спеціальності)

Найменування показника (нормативу)
1. Наявність групи забезпечення провадження освітньої діяльності з
науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за
основним місцем роботи, мають кваліфікацію відповідно до
спеціальності і які не входять (входили) до жодної іншої групи
забезпечення у поточному семестрі:
- достатня чисельність групи – у розрахунку на одного її члена
припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти усіх рівнів, курсів та
форм навчання (для дистанційної форми навчання – не більше 60
здобувачів)
- відсоток від загальної чисельності членів групи, які мають
науковий ступінь та / або вчене звання
- частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та / або вчене
звання професора
2. Наявність у членів групи забезпечення сертифікатів відповідно до
Загальноєвропейською рекомендацією з мовної освіти на рівні не
нижче В2 з англійської мови або кваліфікаційних документів
(диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з
використанням зазначеної мови
3. Здійснення освітнього процесу науково-педагогічними та
науковими працівниками, які мають стаж науково-педагогічної
діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної
активності, який засвідчується виконанням видів та результатів,
перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності
4. Наявність у кадровому складі на кожних двох здобувачів одного
викладача, який має науковий ступінь та/або вчене звання, а також
кваліфікацію відповідно до спеціальності, підтверджену виконанням
не менш як сімома видами чи результатами, переліченими у пункті 30
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
5. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науковопедагогічними (науковими) працівниками та наказів про прийняття їх
на роботу.

Значення
нормативу

+

+

60
30
+
(у разі провадження освітньої
діяльності з підготовки іноземців та осіб без
громадянства)

не менше
чотирьох
умов

+

+

Примітка:
1)
Інформація вноситься та верифікується відповідальними особами, визначеними пунктом 3 наказу

Фактичне
значення 1)

Додаток 8 до наказу ректора
№0431-І від 01.06.2018 р.
Шаблон за версією 01

Інформація про дотримання ліцензійних вимог
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
Таблиця 1 – Інформація щодо забезпеченості приміщеннями

Площа приміщень (кв.м.) 1)
у тому числі
усього
орендо- зданих у
власних
ваних
оренду

Найменування приміщення
1. Навчальні приміщення, усього, у тому числі:

- приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні
приміщення, кабінети, лабораторії тощо)
- комп’ютерні лабораторії
- спортивні зали

2. Приміщення для
працівників
3. Службові приміщення
4. Бібліотека, усього:

науково-педагогічних

(педагогічних)

- у тому числі читальні зали

5. Гуртожитки
6. Їдальні, буфети
7. Профілакторії, бази відпочинку
8. Медичні пункти
9. Інші приміщення

Таблиця 2 – Інформація про соціальну інфраструктуру

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
Гуртожитки для студентів
Житлова площа на одного студента у гуртожитку
Їдальні та буфети
Кількість студентів на одне місце у їдальнях і буфетах
Актові зали
Спортивні зали
Плавальні басейни
Інші спортивні споруди:

Кількість 1)

Площа (кв.м.) 1)

–
–

- стадіони
- спортивні майданчики
- корти

9. Студентський палац (клуб)

Таблиця 3 – Зведені відомості про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Найменування показника (нормативу)
1. Забезпеченість приміщеннями для здійснення освітнього процесу (кв. метрів
на одного здобувача освіти, з урахуванням не більше трьох змін)
2. Забезпеченість закладу освіти приміщеннями для здійснення освітнього
процесу (кв. метрів)
3. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання
у аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)
4. Наявність соціально-побутової інфраструктури:

Значення
нормативу
2,4
2 000
30

- бібліотеки, у тому числі читального залу
- пунктів харчування
- актової чи концертної зали
- спортивної зали
- стадіону та/або спортивних майданчиків
- медичного пункту

+
+
+
+
+
+

5. Забезпеченість здобувачів освіти, які цього потребують, гуртожитком
6. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями,
полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання
навчальних планів

+
+

Примітка:
1)
Інформація вноситься та оприлюднюється відповідальними особами, визначеними пунктом 4 наказу

Фактичне
значення 1)

