


ПОРЯДОК  

використання ліцензованого обсягу Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна для провадження освітньої діяльності 

 

 Порядок використання ліцензованого обсягу Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна (надалі — Університет) для провадження 

освітньої діяльності (надалі — Порядок) розроблено відповідно до Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (зі змінами) (надалі – 

Ліцензійні умови) з метою збереження та раціонального використання 

ліцензованого обсягу Університету.  

 Терміни, що вживаються в Порядку: 

1) ліцензований обсяг на рівнях вищої освіти — визначена ліцензією 

максимальна сумарна кількість здобувачів вищої освіти на певному рівні вищої 

освіти або для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, які можуть протягом одного 

календарного року вступити на навчання до закладу вищої освіти, бути 

поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої освіти для 

здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною освітньою 

програмою на певному рівні вищої освіти;  

2) освітні програми,  що передбачають присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання — 

освітні програми в межах спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких 

необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове 

регулювання (за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від 22.05.2020 № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

09 червня 2020 року за № 502/34785). 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про 

освіту”, “Про вищу освіту” “Про ліцензування видів господарської діяльності”.  
 

1. Загальні положення 

 

1.1.   Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

здійснює освітню діяльність на першому (бакалаврському), другому 

(магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти та за 

освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій 

з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на рівнях вищої 

освіти, в межах ліцензованого обсягу. 

1.2.   Ліцензований обсяг за рівнями вищої освіти та за освітніми 

програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на рівнях вищої 

освіти, визначається ліцензією, виданою органом ліцензування — 

Міністерством освіти і науки України. 

1.3.   У разі встановлення факту використання за календарний рік менше 

50 відсотків ліцензованого обсягу за певним рівнем вищої освіти або за певною 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0502-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/docs/license
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освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні 

вищої освіти, орган ліцензування приймає рішення про звуження провадження 

освітньої діяльності у закладі освіти з урахуванням найбільшої фактичної 

кількості здобувачів вищої освіти протягом одного календарного року навчання 

за певним рівнем вищої освіти або за певною освітньою програмою, що 

передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти.  

1.4.    З метою збереження та раціонального використання ліцензованого 

обсягу Університету здійснюється розподіл ліцензованого обсягу за освітніми 

програмами та формами навчання на рівнях вищої освіти для прийому 

здобувачів на кожен календарний рік (надалі — Розподіл ліцензованого обсягу).  

1.5.   Для освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, та які 

мають визначений ліцензією Університету ліцензований обсяг на рівні вищої 

освіти, здійснюється розподіл ліцензованого обсягу освітньої програми тільки 

за формами навчання, якщо різні форми навчання передбачені такою освітньою 

програмою. 

1.6. Розподіл ліцензованого обсягу затверджується рішенням Вченої 

ради Університету згідно з рекомендованими науково-методичною радою 

пропозиціями щодо розподілу ліцензованого обсягу між освітніми програмами 

та формами навчання  до затвердження Правил прийому на навчання до 

Університету для здобуття вищої освіти на наступний рік. 

1.7. Не дозволяється розподіляти на освітню програму ліцензований 

обсяг за денною формою навчання менше ніж: 

 для першого (бакалаврського) 25 осіб,  

 для другого (магістерського) рівня 10 осіб,  

 для третього (освітньо-наукового) рівня 5 осіб. 

1.8. Освітня програма за новою спеціальністю, за якою університет 

раніше не проваджував освітню діяльність (крім спеціальностей, здобуття 

ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання), може бути запроваджена за рахунок 

перерозподілу невикористаного протягом поточного календарного року 

ліцензованого обсягу на відповідному рівні вищої освіти.  

1.9. Перерозподіл ліцензованого обсягу на рівні вищої освіти може бути 

здійснений  для впровадження  в освітню діяльність нової освітньої програми 

(крім освітніх програм, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання), у разі 

прогнозованого збільшення обсягу прийому за освітньою програмою в 

наступному році, інших умотивованих випадках.  

1.10. Збільшення ліцензованого обсягу певної освітньої програми 

може бути реалізовано за рахунок відповідного зменшення ліцензованого 

обсягу  іншої освітньої програми (інших освітніх програм) без зміни загального 

ліцензованого обсягу відповідного рівня вищої освіти. При наявності на певній 
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освітній програмі конкурсної ситуації при проведенні прийому в поточному 

календарному році, зменшення на ній ліцензованого обсягу на наступний 

календарний рік не допускається. 

1.11. Ліцензований обсяг може бути перерозподілений на рівні вищої 

освіти між освітніми програмами в межах спеціальності (крім освітніх програм, 

що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання), між спеціальностями (крім 

спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання), між галузями знань. 

1.12. Пропозиції щодо розподілу ліцензованого обсягу між освітніми 

програмами та формами навчання можуть надаватися на розгляд науково-

методичної ради Університету: 

1.12.1. ректором та/або  проректорами Університету; 

1.12.2. керівниками факультетів / навчально-наукових інститутів. 

1.13. Пропозиції щодо перерозподілу ліцензованого обсягу на рівні 

вищої освіти в межах спеціальності, між спеціальностями та галузями  знань 

узгоджуються вченою радою факультету / навчально-наукового інституту 

(факультетів / навчально-наукових інститутів - у разі перерозподілу 

ліцензованого обсягу між структурними підрозділами). 

1.14. До Розподілу ліцензованого обсягу на календарний рік 

включаються: 

-  чинні освітні програми, за якими Університет проваджує освітню 

діяльність і планує здійснити прийом у наступному році; 

-  нові освітні програми (в тому числі за новими спеціальностями), 

погоджені науково-методичною радою та затверджені Вченою радою у 

встановленому порядку. 

1.15.Затверджений на календарний рік Розподіл ліцензованого обсягу 

використовується для прийому здобувачів вищої освіти на навчання за 

освітніми програмами. Поновлення та переведення здобувачів вищої освіти 

здійснюється у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за рівнем вищої 

освіти на відповідному курсі навчання.  

 

2. Порядок затвердження розподілу ліцензованого обсягу  

та внесення змін до нього 

 

2.1. Відділ методичної та акредитаційної роботи разом із навчальним 

відділом на початку навчального року порівнює найбільшу фактичну кількість 

здобувачів певних рівнів вищої освіти протягом поточного календарного року 

навчання з наявним ліцензованим обсягом Університету за певними рівнями 

вищої освіти в розрізі дотримання Ліцензійних умов щодо використання 

ліцензованого обсягу. Результати проведеного моніторингу доводяться до 

відома ректорату та Вченої ради Університету не пізніше ніж за місяць до 

затвердження Вченою радою Розподілу ліцензованого обсягу на наступний 

календарний рік. 

2.2. Ректор та/або проректори Університету надають пропозиції щодо 
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розподілу ліцензованого обсягу між освітніми програмами та формами 

навчання на розгляд науково-методичної ради не пізніше ніж за місяць до 

затвердження Вченою радою Розподілу ліцензованого обсягу. 

2.3. Керівники факультетів / навчально-наукових інститутів надають 

узгоджені згідно пункту 1.13 цього Порядку пропозиції щодо розподілу 

ліцензованого обсягу між освітніми програмами та формами навчання на 

розгляд науково-методичної ради не пізніше ніж за місяць до затвердження 

Вченою радою Розподілу ліцензованого обсягу  (за формою згідно Додатку 1) . 

2.4. Науково-методична рада Університету розглядає пропозиції щодо 

розподілу ліцензованого обсягу та надає рекомендації  для  затвердження 

Вченою радою Розподілу ліцензованого обсягу на наступний календарний рік. 

2.5.   Розподіл ліцензованого обсягу затверджується Вченою радою 

Університету до затвердження нею Правил прийому на навчання на наступний 

календарний рік. 

2.6.   Внесення змін до Розподілу ліцензованого обсягу затверджується 

рішенням Вченої ради Університету за поданням факультетів / навчально-

наукових інститутів і за погодженням науково-методичною радою Університету, 

до початку вступної кампанії у відповідному календарному році. 
 

 

 

 



5 

 

Додаток 1 

 

Факультет/ 

Навчально-науковий інститут 

__________________________ 

 

Проректору  

з науково-педагогічної роботи  

__________________________ 

 

 

Пропозиції щодо розподілу ліцензованого обсягу за освітніми програмами 

та формами навчання для прийому здобувачів вищої освіти на першому, 

другому та третьому рівнях вищої освіти у ____________ році 
 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Шифр та 

назва галузі 

знань   

Код та 

найменування 

спеціальності 

Назва 

освітньої 

програми 

Ліцензований 

обсяг 

 

Розподіл за формами 

навчання 

денна заочна 

      

      

Освітні програми за регульованими професіями (за наявності) 

      

другий (магістерський) рівень вищої освіти   

Шифр та 

назва галузі 

знань   

Код та 

найменування 

спеціальності 

Назва 

освітньої 

програми 

Ліцензований 

обсяг 

 

Розподіл за формами 

навчання 

денна заочна 

      

      

Освітні програми за регульованими професіями (за наявності) 

      

третій (освітньо-науковий) 

Шифр та 

назва 

галузі 

знань   

Код та 

найменува

ння 

спеціальн

ості 

Назва 

освітньої 

програми 

Ліцензований 

обсяг 

 

Розподіл за формами навчання 

денна вечірня заочна 

       

       

Освітні програми за регульованими професіями (за наявності) 

       

 

Погоджено вченою радою факультету/навчально-наукового інституту 

Протокол №____ від ____________ р. 

 

 Декан/Директор               __________________            Власне ім'я , ПРІЗВИЩЕ    


