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Керівникам наукових установ, 
закладів вищої, фахової передвищої 
та професійної (професійно-технічної) 
освіти

Про надання роз'яснень

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1 187 (із змінами 
і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 347) (далі -  Ліцензійні умови) передбачено, що площа 
навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити 
не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти.

Проте на сьогодні не всі заклади освіти спроможні забезпечити виконання 
цієї умови. Особливо це стосується закладів післядипломної освіти - під час 
ліцензування післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, та наукових 
установ - під час ліцензування освітньої діяльності на третьому рівні вищої 
освіти. Крім того, вимога наявності не менше 2000 кв. метрів для відокремленого 
структурного підрозділу (філії) у деяких випадках також є проблемною.

Наразі МОН розроблено зміни до Ліцензійних умов (відповідний проект 
постанови Кабінету Міністрів України знаходиться на погодженні в 
центральних органах виконавчої влади). Зазначеними змінами передбачено, що 
для закладу освіти, який здійснює діяльність лише у сфері післядипломної освіти 
для осіб з вищою освітою, для наукової установи, яка здійснює освітню 
діяльність на третьому рівні вищої освіти, для відокремленого структурного 
підрозділу (філії) закладу вищої освіти вказана норма не застосовується.

До прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України про 
внесення змін до постанови КМУ від ЗО грудня 2015 р. № 1187 МОН не буде 
застосовувати цю норму технологічних вимог під час ліцензування освітньої 
діяльності для закладів післядипломної освіти у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою та відокремлених структурних підрозділів (філій), а також 
для наукових установ під час ліцензування освітньої діяльності на третьому рівні
вищої освіти.
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