
Додаток 14 
до Ліцензійних умов 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ  
щодо навчально-методичного забезпечення  
освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

Найменування показника (нормативу) 

Вимоги до значення показника (нормативу) за 
рівнями вищої освіти 

початковий 
рівень 

(короткий 
цикл) 

перший 
(бакалавр-
ський) 
рівень 

другий 
(магістер-
ський) 
рівень 

третій 
(освітньо-
науковий) 
рівень 

Започаткування провадження освітньої діяльності 
1. Наявність опису освітньої 
програми 

+ + + + 

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього 

+ + + + 

Провадження освітньої діяльності 
3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану 

+ + + + 

4. Наявність комплексу навчально-
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану 

+ + + + 

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм 
практик 

+ + + + 

6. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану 

+ + + + 

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобувачів 

+ + + + 

_________ 
Примітки: 1. У пункті 3 складовими частинами робочої програми навчальної дисципліни є опис 

навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма, структура 
(тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, 
лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, 
методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна, 
допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті. 

2. У пункті 4 складовими частини комплексу навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни є навчальний контент (конспект або розширений план лекцій), 
плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, 



самостійної роботи, питання, задачі, завдання або кейси для поточного та 
підсумкового контролю знань і вмінь студентів, комплексної контрольної роботи, 
післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни. 

3. У пункті 6 забезпеченістю навчальними матеріалами вважається наявність підручників, 
навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої 
літератури з розрахунку один примірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів та 
заявленого додаткового ліцензованого обсягу в разі розширення провадження освітньої діяльності 
або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої 
кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Для 
вибіркових навчальних дисциплін дозволяється використання навчальних матеріалів лише в 
електронній формі. 


