МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ЗО 03

20

р.

мКиїв

№

Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, пункту 6 частини першої
статті 7, частин другої та сьомої статті 13, статті 14, частин восьмої та дев’ятої
статті 15, пункту 1 частини дванадцятої статті 16 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини
четвертої, пунктів 2, 3 та 5 абзацу другого частини сьомої статті 24 Закону
України «Про вищу освіту», пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», частин
другої, третьої та п’ятої статті 18, пункту 3 частини сьомої статті 24 Закону
України «Про фахову передвищу освіту», підпункту 3 пункту 2 розділу II
«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню
коронавірусної
хвороби
(СОУГО-19)»,
Національного
класифікатора України (Класифікатора професій ДК 003:2010), затвердженого
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 28.07.2010 № 327, наказу Міністерства фінансів
України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», з урахуванням
рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 26.03.2021 р.
(протокол № 206)
НАКАЗУЮ:
1. Розширити
провадження
освітньої
діяльності
Вінницькому
державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського
(ідентифікаційний код юридичної особи - 02125094) у сфері післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 1 -8 ).
2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 9) за
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 9.1 - 9.7).

3. Ліцензіатам, щодо яких прийнято рішення про розширення
провадження освітньої діяльності, здійснити оплату на рахунки
територіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки - 16
(Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за
доходами - 22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за
місцем здійснення діяльності).
4. Звузити
провадження
освітньої
діяльності
Рівненському
кооперативному економіко-правовому фаховому коледжу (ідентифікаційний
код юридичної особи - 26009889) у сфері фахової передвищої освіти на
підставі заяви закладу освіти за видами освітньої діяльності, що додаються
(додаток 10).
5. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з
переліком (додаток 11) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 11.1 - 11.3).
6. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій
(ліцензіатам) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою згідно з
переліком (додаток 12) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 12.1-12.4).
7. Відмовити у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
Комунальному закладу охорони здоров’я «Ізюмський медичний фаховий
коледж» Харківської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи 02010882) у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним
рівнем молодшого спеціаліста за відповідними підставами, що додаються
(додаток 13).
8. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіатам
у сфері фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 14) за
відповідними підставами, що додаються (додатки 14.1- 14.4).
9. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з
переліком (додаток 15) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 15.1-15.17).
10. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 16) за
відповідними підставами, що додаються (додаток 16.1 - 16.322).
11. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері фахової передвищої освіти за відповідними підставами,
що додаються (додаток 17).
12. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам
у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 18) за відповідними
підставами, що додаються (додатки 18.1 - 18.12).
13. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком

(додаток
19)
за
відповідними
підставами,
що
додаються
(додатки 19.1 - 19.3).
14. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Вінницький
обласний
автоучбовий
комбіцат»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 03121187)
відповідно до
Національного класифікатора України (Класифікатора професій ДК
003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327
(додаток 20).
15. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.)
забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки
України інформації про прийняте органом ліцензування рішення.
16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра

Віра РОГОВА

Додаток 4.
до наказу Міністерства освіти і науки
України ъ\&3&03_ 2021 р.
^
Про розширення провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагогічному університету
імені Михайла Коцюбинського
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 014 Середня освіта (Географія) у сфері післядипломної освіти для осіб
з вищою освітою
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 4592
Вх. № заяви юридичної особи
380/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 17.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
02125094
підготовка
здобувачів
у
сфері
післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення кваліфікації за
спеціальністю
014
Середня
освіта
(Географія)
25 осіб (на строк навчання)

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 30.03 2021 р. № £ ¥
Про розширення провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагог ічному університету
імені Михайла Коцюбинського
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 4672
Вх. № заяви юридичної особи
386/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 18.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
02125094
підготовка
здобувачів
у
сфері
післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення кваліфікації за
спеціальністю
014
Середня
освіта
(Інформатика)
25 осіб (на строк навчання)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 30.03 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагогічному університету
імені Михайла Коцюбинського
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у сфері післядипломної освіти для осіб з
вищою освітою
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 4843
Вх. № заяви юридичної особи
409/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 23.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
02125094
підготовка
здобувачів
у
сфері
післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 014 Середня освіта (Історія)
25 осіб (на строк навчання)

Додаток ^ У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 90-03 2021 р. № З ї

Про розширення провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагогічному університету
імені Михайла Коцюбинського
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
В И Щ О Ю освітою
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки) у сфері післядипломної освіти
для осіб з вищою освітою
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 4593
Вх. № заяви юридичної особи
381/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 17.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
02125094
підготовка
здобувачів
у
сфері
післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення кваліфікації за
спеціальністю
014
Середня
освіта
(Природничі науки)
30 осіб (на строк навчання)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відУ<9.03 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагогічному університету
імені Михайла Коцюбинського
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 012 Дошкільна освіта у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою
освітою
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 4671
Вх. № заяви юридичної особи
385/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 18.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
02125094
підготовка
здобувачів
у
сфері
післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 012 Дошкільна освіта
25 осіб (на строк навчання)

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України в'щЗО-О-З 2021 р. № 3¥~

Про розширення провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагогічному університету
імені Михайла Коцюбинського
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) у сфері післядипломної освіти для осіб з
вищою освітою
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 4853
Вх. № заяви юридичної особи
398/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 10.03.2021
дата 23.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
02125094
підготовка
здобувачів
у
сфері
післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія)
ЗО осіб (на строк навчання)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 20_03_ 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагогічному університету
імені Михайла Коцюбинського
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація у
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 4897
Вх. № заяви юридичної особи
415/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 25.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
02125094
підготовка
здобувачів
у
сфері
післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
25 осіб (на строк навчання)

Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 3003 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності
Вінницькому державному педагогічному університету
імені Михайла Коцюбинського
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 01 1 Освітні, педагогічні науки у сфері післядипломної освіти для осіб з
вищою освітою
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 4898
Вх. № заяви юридичної особи
416/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 25.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського
02125094
підготовка
здобувачів
у
сфері
післядипломної освіти для осіб 3 вищою
освітою з підвищення кваліфікації за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
науки
25 осіб (на строк навчання)

Д одаток 9
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « ЗО » ОЬ 2021 № УУ

П ерелік ліцензіатів,
яким розш ирено провадження освітньої діяльності
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
№
з/п

Найменування ліцензіатів
1.

С л о в’янський багатопрофільний регіональний центр професійної освіти
імені П. Ф. Кривоноса

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Європейський морський
тренажерний центр»
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький
навчально-виробничий центр»

4.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сокальський
професійний ліцей»

Д одаток
/
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від Ю О З 2021 р. №
-А-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадж ення освітньої діяльності у сфері проф есійної (проф есійно________________________________технічної) освіти______________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7321 Виробник художніх
виробів з кераміки______________________________________________
юридичної

особи дата 25.02.2021

Вх. № заяви юридичної особи
313/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

дата 05.03.2021

Вих. № заяви
ЄДЕБО 4113

і

Слов’янський
багатопрофільний
регіональний
центр
професійної
освіти імені П. Ф. Кривоноса
02542225
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений Первинна професійна підготовка за
професією 7321 Виробник художніх
юридичною особою у заяві
виробів з кераміки
Започаткування освітньої діяльності за професією:
Вид
освітньої Ліцензова
Код згідно Найменування
ний обсяг
професії (групи, 'Д І Я Л Ь Н О С Т І
3
(осіб)
Класифіка підкласу, класу,
класифікаційног
тором
о угрупування)
професій
ДК
003:2010
7321
Виробник
Первинна професійна
60
художніх
підготовка
виробів 3
кераміки

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Другий
(базовий)
рівень

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від зо. 03 2021 р. № 3 ? -*-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадж ення освітньої діяльності у сфері проф есійної (проф есійно________________________________технічної) освіти_______ ___________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7321 Виробник художніх
виробів з кераміки___________________________________________________ _
юридичної

особи дата 25.02.2021

Вх. № заяви юридичної особи
311/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

дата 05.03.2021

Вих. № заяви
ЄДЕБ0 4115.

Слов’янський
багатопрофільний
регіональний
центр
професійної
освіти імені П. Ф. Кривоноса
02542225
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений Перепідготовка за професією 7321
Виробник
художніх
виробів
3
юридичною особою у заяві
кераміки
Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010
7321

Вид
Найменування
професії (групи, діяльності
підкласу, класу,
класифікаційног
о угрупування)

Виробник
художніх
виробів 3
кераміки

освітньої Ліцензова Рівень
ний обсяг професійної
(професійно(осіб)
технічної)
освіти

Перепідготовка

15

Другий
(базовий)
рівень

Д одаток
З
до наказу М іністерства освіти і науки
України в ід ^7, 03 2021 р. № з ¥

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадж ення освітньої діяльності у сфері проф есійної (проф есійно________________________________технічної) освіти________________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7321 Виробник художніх
виробів з кераміки______________________________________________ _______
Вих. № заяви
ЄДЕБО 4114

юридичної

особи дата 25.02.2021
•
дата 05.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи
312/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Слов’янський
багатопрофиіьний
регіональний
центр
професійної
освіти імені П. Ф. Кривоноса
02542225
Ідентифікаційний код юридичної особи
кваліфікації
за
Вид освітньої діяльності, зазначений Підвищення
професією 7321 Виробник художніх
юридичною особою у заяві
виробів з кераміки
Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010
7321

Вид
Найменування
професії (групи, діяльності
підкласу, класу,
класифікаційног
о угрупування)

Виробник
художніх
виробів 3
кераміки

освітньої Ліцензова Рівень
ний обсяг професійної
(професійно(осіб)
технічної)
освіти

Підвищення
кваліфікації

15

Другий
(базовий)
рівень

і

Додаток
У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Т2?Л3 2021 р. № 3

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної
__________________________ (професійно-технічної) о с в і т и ________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 8340 Машиніст
помповий (донкерман) (перепідготовка)____________________________________________
Вих. № заяви юридичної особи

дата 05.03.2021

ЄДЕБО № 4771
Вх. № заяви юридичної особи
393/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 22.03.2021
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Європейський морський тренажерний
центр»
43116969
Перепідготовка за професією
8340 Машиніст помповий (донкерман)

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:
Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК 03:2010

Найменування професії
(групи, підкласу, класу,
класифікаційного
угрупування)

Вид освітньої
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

8340

Машиніст помповий
(донкерман)

Перепідготовка

10

Другий
(базовий)
рівень

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 30^022021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної
__________________________ (професійно-технічної) освіти__________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 8340 Матрос
(підвищення кваліфікації)_________________________________________________________
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 2686
Вх. № заяви юридичної особи
411/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 23.03.2021
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Європейський морський тренажерний
центр»
43116969
Підвищення кваліфікації за професією
8340 Матрос

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:
Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК 03:2010

Найменування професії
(групи, підкласу, класу,
класифікаційного
угрупування)

Вид освітньої
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

8340

Матрос

Підвищення
кваліфікації

20

Другий
(базовий)
рівень

Д одаток £ &
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від ЗО. О % 2021 № 3 * - ^
П ро розш ирення провадж ення освітньої діяльн ості ліцензіату
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_____________________________діяльності»)___________________________________

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 2476
Вх. № заяви юридичної особи
167/0/9.5-21

дата 27.01.2021 р.

Найменування юридичної особи

Державний
професійно-технічний
навчальний
заклад
«Криворізький
навчально-виробничий центр»
02549581

дата 03.02.2021

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

Первинна професійна підготовка
професією 5141 Візажист
Другий (базовий) рівень

за

бОосіб

Вид розш ирення провадж ення освітньої діяльності у сфері проф есійної
(проф есійно-технічної) освіти

Започаткування професії:_____________________________________________
Код
згідно 3
Класифі
катором
професій

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Первинна
професійна
підготовка

60

Другий
(базовий)

дк
0 0 3 :2 0 1 0

5141

Візажист

Д одаток^
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від 30-03 2021 р. № З У -/«П ро розш ирення провадж ення освітньої діяльності ліцензіату у сфері
проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадж ення освітньої діяльності у сфері проф есійної (профееійно_____________________________ технічної) освіти______________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7412 Кондитер
Вих. № заяви
ЄДЕБО 4772

юридичної

особи дата 09.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи *
394/0/9.5-21 '
Найменування юридичної особи

дата 22.03.2021

Державний
професійно-технічний
навчальний заклад «Сокальський
професійний ліцей»
Ідентифікаційний код юридичної особи
02545726
Вид освітньої діяльності, зазначений Перепідготовка за професією 7412
юридичною особою у заяві
Кондитер
Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010
7412

Найменування
Вид
професії (групи, діяльності
підкласу, класу,
класифікаційног
о угрупування)

Кондитер

освітньої Ліцензова Рівень
ний обсяг професійної
(осіб)
(професійнотехнічної)
освіти

Перепідготовка
*

15

Другий
(базовий)
рівень

Д одаток №
до наказу М іністерства освіти і
України від Ю- 0 3 2021 р. № ЗУ-

науки

П ро звуж ення провадження освітньої діяльності
/
Рівненському кооперативном у економ іко-правовом у ф аховом уколедж у
у сфері ф ахової передвищ ої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 4586
Вх. № заяви юридичної особи 2467/0/9-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Дата 15.03.2021
Дата 17.03.2021
Рівненський кооперативний
економіко-правовий фаховий
коледж
26009889

Вид звуження провадж ення освітньої діяльності у сфері передвищ ої освіти

З менш ення ліцензованого обсягу за спец іальностям ш
Л іцензований
Код і
Ш ифр і назва
№
обсяг, осіб
найменування
з/п
галузі знань
спеціальності
(за ліцензією )

Встановити
ліцензований
обсяг, осіб

П ідготовка фахового молодш ого бакалавра

1.

07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

180

120

Д одаток 11
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « бО » 0 3 2021 № £ ¥

П ерелік ліцензіатів,
яким звуж ено провадження освітньої діяльності
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1.

Вище професійне училище № 3 м. Мукачево

2.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Бориспільський
професійний ліцей»

3.

Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей

Д одаток л /
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від ео. 03 2021 р. № -ЗУ -'*—
П ро звуж ення провадж ення освітньої діяльності ліцензіату
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

В их. № заяви юридичної особи
76
Вх. № заяви юридичної особи 1871/0/9-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи

18.02.2021
04.03.2021
Вище професійне училище № 3 м, V
Мукачево
03566191

Вид звуж ення провадж ення освітньої діяльності у сфері проф есійної
_____________________(проф есійно-технічної) освіти_____________________
Зм енш ення ліцензованого обсягу за професіями:
і

№

з/п

1.

Код і найменування
професії

7242 Монтажник
радіоелектронної
апаратури та
прикладів
7242 В’язальник
схемних джгутів,
кабелів та шнурів

Види професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб
(за ліцензією)

Встановити:
Ліцензований
обсяг, осіб

Первинна професійна
підготовка

і
і

1

60

ЗО

і

Д одаток
^
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від ЗО- 03 2020 р. №
П ро звуж ення провадж ення освітньої діяльності ліцензіату
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
51
Вх. № заяви юридичної особи 2747/0/9-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

02.03.2021
22.03.2021
Державний
професійно-технічний
навчальний заклад «Бориспільський
професійний ліцей»
05536633

Вид звуж ення провадж ення освітньої діяльності у сфері проф есійної
_____________________(проф есійно-технічної) освіти_____________________
Звуження провадж ення частини освітньої діяльності проф есійної підготовки за

Ліцензован
Код і
Встановити
Види
1 ий обсяг,
№ найменуванн
професійної
осіб
Код і
Види
Лі ценю
з/п я професії
(за
підготовки
найменування професійної ваний
ліцензією)
професії
підготовки
обсяг
1. 7133
Первинна
7133
Штукатур
професійна зо
Первинна
Штукатур
ЗО
7141 Маляр підготовка
професійна
7141 Маляр
7132
підготовка
Лицювальн
икплиточник

|
1!
і
і
!1
І
1
і

і

і

Додаток / / ' ■$
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 60■02 2021 р. № з у <
П ро звуж ення провадж ення освітньої діяльності ліцензіату
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»)
В их. № заяви юридичної особи 151
Вх. № заяви юридичної особи 2817/0/9-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи

Дата 10.03.2021
Дата 23.03.2021
Криворізький професійний
транспортно-металургійний ліцей
03067080

Вид звуж ення освітньої діяльності у сфері проф есійної
(проф есійно-технічної) освіти

Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців
за професіями:
К од
п р о ф е с ії

7212
7212

7212

Н а й м е н у в а н н я п р о ф е с ії

Електрогазозварник
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах
Контролер
зварювальних робіт

Вид
п р о ф е с ій н о ї
п ід г о т о в к и

первинна
професійна
підготовка

Л іц е н з о
ваний
обсяг

60

П іс л я з в у ж е н н я
К од
п р о ф е с ії

Н айм енуван ня
п р о ф е с ії

7212
7212

Електрогазозварник
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах

Додаток 12
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « з о » 03 2021 №

П ерелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів),
яким відмовлено у видачі ліцензій
на провадження освітньої діяльності
(розш иренні провадження освітньої діяльності)
у сфері післядиплом ної освіти для осіб з вищ ою освітою

№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)
1.

Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка

2.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського

о
3.

Д ержавна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової
передвищ ої освіти»

Д одаток
^
до наказу М іністерства освіти і науки
України від ЗО- 0^ 2020 р. № 3 * - * П ідстави відмови у видачі ліц ензії на провадж ення освітньої діяльності
ліцензіату у сфері післядиплом ної освіти для осіб з вищ ою освітою
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної
ЄДЕБО 4117
Вх. № заяви юридичної особи
309/0/9.5-20
Найменування юридичної
особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

Дата 28.02.2021
.

Дата 05.03.2021
Тернопільський
національний
педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
02125544
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 053
Психології галузі знань 05 Соціальні та
поведінкові науки
50 осіб (на строк навчання)

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову у видачі л іц ен зії на провадж ення І
освітньої діяльності у сфері післядиплом ної освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої |
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13
Закону), а саме:
- площа приміщень на одного здобувана освіти становить 2,11 кв. метрів з
урахуванням змін навчання (порушення пункту 53 Ліцензійних умов).
П ропозиції щодо усунення недоліків:

1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов.

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ № 2 0 2 1 р. № 3 * -

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 4670
Вх. № заяви юридичної особи
384/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 18.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет
імені
Михайла
Коцюбинського
02125094
Післядипломна освіта для осіб з вищою
освітою шляхом започаткування освітньої
діяльності з підвищення кваліфікації зі
спеціальності
014
Середня
освіта
(Англійська мова і література)

Ліцензований обсяг
Ліцензований обсяг за заявою
25 осіб (на строк навчання)
юридичної особи
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3
вищою освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами справи у концепції освітньої діяльності у сфері післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою зазначено код та найменування спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (наказ МОН 12.05.2016 № 506
«Про
затвердження
Переліку
предметних
спеціальностей
спеціальності
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється
формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей
(предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів»), а у заяві
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
- 014 Середня освіта (Англійська мова і література) (порушення підпункту 5 пункту
46 Ліцензійних умов).
Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов.
-

Додаток / Л -З
до наказу М іністерства освіти і науки
України в ід£? 0 5 2021 р. № 3¥-л-

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 4845
Вх. № заяви юридичної особи
407/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

дата 05.03.2021
дата 23.03.2021
Вінницький
державний
педагогічний
університет
імені
Михайла
Коцюбинського
02125094
Післядипломна освіта для осіб з вищою
освітою шляхом започаткування освітньої
діяльності з підвищення кваліфікації зі
спеціальності
014
Середня
освіта
(Німецька мова і література)

Ліцензований обсяг
Ліцензований обсяг за заявою
25 осіб (на строк навчання)
юридичної особи
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами справи у концепції освітньої діяльності у сфері післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою зазначено код та найменування спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) (наказ МОН 12.05.2016 № 506
«Про
затвердження
Переліку
предметних
спеціальностей
спеціальності
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється
формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей
(предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів»), а у заяві '
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського j
- 014 Середня освіта (Німецька мова і література) (порушення підпункту 5 пункту j
46 Ліцензійних умов)._____________________________________________________________ |
________________________ Пропозиції щодо усунення н е д о л і к і в _________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов._____________________________________________________
-

Д одаток /Ж ^
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від 30.03 2021 р. № з ї - л П ідстави відмови у розш иренні провадж ення освітньої діяльності
ліцензіату у сфері післядиплом ної освіти для осіб з вищ ою освітою

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 3410
Вх. № заяви юридичної особи
197/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг

дата 03.02.2021
дата 09.02.2021
Державна установа «Науково-методичний
центр вищої та фахової передвищої
освіти»
38282994
Підвищення кваліфікації фахівців за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
науки галузі знань 01 Освіта /Педагогіка

Збільш ення ліцензованого обсягу з 80 до
250 осіб (з урахуванням строків навчання)
П ідстави для прийняття ріш ення про відм ову у розш иренні провадж ення
освітньої діяльності ліцензіату у сфері післядиплом ної освіти
для осіб 3 вищ ою освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини
3 статті 13 Закону), а саме:
відсутні копії документів, що підтверджують право власності,
оперативного управління чи користування основними засобами на об’єкт
нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 11, оскільки в матеріалах
ліцензійної справи є розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого
2015 р. № 87-р «Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних
закладів та державної установи до сфери управління Міністерства освіти і науки
України», але відсутня копія наказу Міністерства освіти і науки України про
передачу відповідних приміщень Державній установі «Науково-методичний
центр вищої та фахової передвищої освіти», що є порушенням вимог підпункту
3 пункту 46 Ліцензійних умов;
-документ № 5 електронної ліцензійної справи «Група забезпечення» не
містить відомостей, які засвідчують рівень освіти та кваліфікації членів групи
забезпечення, а саме: відомостей про назву закладу, який закінчив викладач,
тему дисертації (Дудус Т. В. , Хоменко М. П.), відомостей щодо отриманої
викладачем спеціальності та кваліфікації, згідно з документом про вищу освіту,

назви закладу, який закінчив викладач та теми дисертації (Іщенко Т. Д.,
Борхаленко Ю. О.), що є порушенням вимог підпункту 6 пункту 46 Ліцензійних
умов;
- заклад освіти не в повному обсязі забезпечив подання відомостей до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) про кадровий склад
групи забезпечення відповідно до пункту 43 Ліцензійних умов, а саме, до
ЄДЕБО не внесено інформацію стосовно шифру та назви наукової
спеціальності, назви закладу, який закінчив викладач та теми дисертації члена
групи забезпечення Борхаленко Ю. О. Відсутня інформація про назву закладу
та тему дисертації у документах членів групи забезпечення Дудуса Т. В. та
Хоменка М. П. Повністю відсутня інформація про отриману вищу освіту та
тему дисертації керівника групи забезпечення Іщенко Т. Д. (Документ № 5
електронної ліцензійної справи);
- у матеріалах справи відсутні відомості щодо наявності медичного пункту,
спортивної зали, стадіону та/або спортивних майданчиків, що є порушенням
вимог пункту 37 Ліцензійних умов (Документ № 6 ліцензійної справи «Кількісні
та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої
діяльності»);
- відсутня інформація щодо доступності навчальних приміщень для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів інфраструктури відповідно
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимогам
пункту 33 Ліцензійних умов.____________________________________________
____________________ П ропозиції щ одо усунення недоліків:____________________

1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і
Ліцензійних умов;
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і
Ліцензійних умов.

Д одаток №
до наказу М іністерства освіти і науки
України від^ . ^ 2021 р. № 3-ґ-лП ідстави відмови у видачі ліц ензії на провадження освітньої діяльності
К ом унальном у закладу охорони здоров ’я
«Ізю м ський медичний фаховий коледж» Х арківської обласної ради
у сфері післядиплом ної освіти для осіб з освітньо-кваліф ікаційним рівнем
молодш ого спеціаліста
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 2411
Вх. № заяви юридичної особи
160/0/9.5-21
Найменування ю ридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу ю ридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

Ліцензований обсяг

дата 26.01.2021
дата 02.02.2021
Комунальний заклад охорони здоров’я
«Ізюмський медичний фаховий коледж»
Харківської обласної ради
02010882

отримання
ліцензії
на
провадження
освітньої
діяльності
у
сфері
післядипломної освіти для осіб освітньокваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста
зі
спеціальності
223
М едсестринство галузі знань 22 Охорона
здоров'я
1000 осіб (з урахуванням строків навчання)

П ідстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на
провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері післядиплом ної
освіти для осіб з освітньо-кваліф ікаційним рівнем молодш ого спеціаліста
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт
1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
за даними документу № 3 електронної ліцензійної справи загальна площа
приміщень коледжу становить 1337,0 кв. м, ліцензований обсяг згідно з
відомостями щодо права провадження освітньої діяльності у сфері фахової
передвищої освіти з урахуванням заявленого ліцензованого обсягу та строків
навчання становить 2243 особи, відповідно площа приміщень для проведення

освітнього процесу з розрахунку на одного студента дорівнює 0,6 кв. м., що не
відповідає вимогам пункту 53 Ліцензійних умов;
у матеріалах електронної ліцензійної справи відсутня інформація щодо
наявності медичного пункту та спортивної зали, що є порушенням вимог пункту
57 Ліцензійних умов (Документ № 7 ліцензійної справи «Кількісні та якісні
показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності»);
- відсутня інформація щодо доступності навчальних приміщень для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний
доступ до будівлі, навчальних аудиторій та о б ’єктів інфраструктури відповідно до
державних будівельних норм, правил і стандартів, що не відповідає вимогам
пункту 53 Ліцензійних умов;
потребує уточнення інформація про площу навчальних приміщень закладу,
оскільки, згідно з копією додатка до договору про закріплення за коледжем майна
на праві оперативного управління від 02.09.2013 № 140 (у новій редакції від
02.03.2018 р.), загальна площа приміщ ень закладу складає 1337, 0 кв. м., а
площа навчальних прим іщ ень, згідно з даними таблиці 2 документу № 7
ліцензійної справи «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщ еннями», становить 3520,6 кв. м._________________________________
П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Д одаток 14
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « $0 » 03 2021 №

П ерелік ліцензіатів,
яким відм овлено у розш иренні провадження освітньої діяльності
у сфері ф ахової передвищ ої освіти
№
з/п

1.

і

Найменування ліцензіатів
Донбаська держ авна маш инобудівна академія для
В ідокремленого структурного підрозділу «Краматорський фаховий коледж
промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Д онбаської держ авної
м аш инобудівної академії»
Комунальний заклад Л ьвівської облас ті ради «Львівський фаховий коледж
декоративного і уж иткового мистецтва ім. І. Труша»

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і науки
України від %р.оз 2021 р. №
Підстави відмови у розш иренні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері ф ахової передвищ ої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
(далі - Закон))
Вих. № заяви ю ридичної особи
ЄДЕБО № 4319
Вх. № заяви ю ридичної особи 361 /0/9.5-21
Найменування ю ридичної особи
Ідентифікаційний код ю ридичної особи
Найменування відокремленого структурного
підрозділу ю ридичної особи

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

Д ата

04.03.2021

дата
15.03.2021
Д онбаська
держ авна
м аш инобудівна академія
02070789
В ідокремлений структурний
підрозділ «Краматорський фаховий
коледж промисловості,
інформаційних технологій та
бізнесу Д онбаської держ авної
маш инобудівної академії»
04601943

Розш ирення провадження освітньої
діяльності шляхом започаткування
спеціальності 262 П равоохоронна
діяльність
Л іцензований обсяг за заявою
25 осіб (на рік)
Підстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні провадження
освітньої діяльності у сфері ф ахової передвищ ої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердж еним постановою Кабінету М іністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з П остановою Кабінету
М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Л іцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону):
-ск л ад проектної групи (Бантуш В. В. (вищ а освіта зі спеціальностей Ф ізична
реабілітація та П равознавство, доктор ю ридичних наук А дміністративне право і і
процес; фінансове право; інформаційне право; Климосю к А. С. (вища освіта зі
спеціальності П равознавство, кандидат ю ридичних наук Кримінальне право та
кримінологія; кримінально-виконавче право; С толярова Д. В. - вища освіта зі
спеціальності П равознавство, кандидат ю ридичних наук Кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розш укова діяльність) не відповідає
вимогам пункту 49 Л іцензійних умов, оскільки член проектної групи - Бантуш В. В.
не має кваліфікації відповідно до спеціальності 262 П равоохоронна діяльність та
жоден член проектної групи не має вищ ої педагогічної категорії (поруш ення пункту
49 Л іцензійних умов);
-відсутні копії документів, що засвідчую ть рівень освіти Бантуш В. В. та
С толярової Д. В., оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи наявні
документи про отриману вищу освіту Бондаренко В. В. та Ш илової Д. В. відповідно
(поруш ення підпункту 11 пункту 64 Л іцензійних умов);_____________________________

- відсутня соціальна інфраструктура у документі 4 електронної ліцензійної
справи, зокрема їдальня, стадіон (поруш ення пункту 57 Л іцензійних умов);
-п отребує уточнення інформація про площу бібліотеки, оскільки в різних
розділах електронної ліцензійної справи наявна різна інформація;
-у таблиці 3 «О бладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» наявна
інформація про обладнання кабінетів необхідних для викладання дисциплін, які не
відносяться до спеціальності П равоохоронна діяльність, зокрема з дисципліни
«Редагування худож ньої та дитячої літератури;
-відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення з професійнопрактичної підготовки
(поруш ення пункту 58 Л іцензійних умов за формою
таблиці 1 додатка 10 до Л іцензійних умов);
- в Єдиній держ авній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання актуальної інформації про м атеріально-технічне забезпечення
(площ а приміщ ення за адресою: м. Краматорськ, вул. Велика Садова 91 не
відповідає даним у підтвердних документах) (поруш ення пункту 63 Л іцензійних
умов).______________________________________________________________________________
______________________ П ропозиції щодо усунення недоліків:______________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Л іцензійних умов.

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ЗО- 03 2021 р. №
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 4318
Вх. № заяви юридичної особи 360/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Найменування відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

Дата

04.03.2021

дата
15.03.2021
Донбаська
державна
машинобудівна академія
02070789
Відокремлений структурний
підрозділ «Краматорський фаховий
коледж промисловості,
інформаційних технологій та
бізнесу Донбаської державної
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Розширення провадження освітньої
діяльності шляхом започаткування
спеціальності 081 Право
Ліцензований обсяг за заявою
25 осіб (на рік)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1
частини 3 статті 13 Закону):
-склад проектної групи не відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов,
оскільки жоден член проектної групи не має вищої педагогічної категорії
(порушення пункту 49 Ліцензійних умов);
-відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти Бантуш В. В. та
Столярової Д. В., оскільки в матеріалах електронної ліцензійної справи наявні
документи про отриману вищу освіту Бондаренко В. В. та Шилової Д. В. відповідно
(порушення підпункту 11 пункту 64 Ліцензійних умов);
-відсутня соціальна інфраструктура у документі 4 електронної ліцензійної
справи, зокрема їдальня, стадіон (порушення пункту 57 Ліцензійних умов);
-потребує уточнення інформація про площу бібліотеки, оскільки в різних
розділах електронної ліцензійної справи наявна різна інформація;
-у таблиці 3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» наявна
інформація про обладнання кабінетів необхідних для викладання дисциплін, які не
відносяться до спеціальності Право, зокрема з дисципліни «Редагування художньої
та дитячої літератури;

-відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення з професійнопрактичної підготовки (порушення пункту 58 Ліцензійних умов за формою
таблиці 1 додатка 10 до Ліцензійних умов);
-в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання актуальної інформації про матеріально-технічне забезпечення
(площа приміщення за адресою: м. Краматорськ, вул. Велика Садова 91 не
відповідає даним у підтвердних документах) (порушення пункту 63 Ліцензійних
умов).___________________________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов.

Д одаток « У З
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від зо. 03
2021 р.
П ід стави в ід м о ви у р о зш и р е н н і п р о в а д ж е н н я о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і
л іц е н зіа т у у сф ері ф ах о в о ї п е р е д в и щ о ї о світи
(відповідно до статті 13 Закону У країни «Про ліцензування видів господарської
діяльності») (далі - Закон)
Вих. № заяви юридичної особи
Є Д Е Б О № 1253
Вх. № заяви юридичної особи
363/0/9.5-21
Найменування ю ридичної особи

Ідентифікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

дата
04.03.2021
дата
15.03.2021
Комунальний заклад Львівської області ради
«Львівський фаховий коледж декоративного і
ужиткового мистецтва ім. І. Труша»
02214739
розширення провадження освітньої діяльності
шляхом збільшення ліцензованого обсягу за
спеціальністю 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація у сфері
фахової передвищої освіти
60 осіб
70 осіб

Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві
П ідстави д л я п р и й н я т т я ріш ен н я про відмову у розш иренні провадж енн я
о світн ьо ї діял ьн о сті у сфері ф ахової п еред ви щ ої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів України від
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів України від 10
травня 2018 р.
347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону),
а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за 2019
рік), що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 64 Ліцензійних умов;
- у Документі № 10 електронної ліцензійної справи є документ про отриману вищу
освіту Чорної О. В., при цьому відсутній підтвердний документ про зміну прізвища
на Коцовську О. В.
П роп ози ц ії щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та документи
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Д одаток ^У' У
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від £0. 0 3 _____ 2021 р.
^
П ід с т а в и від м о ви у р о зш и р е н н і п р о в а д ж е н н я о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і
л іц е н зіа т у у сф ері ф ах о в о ї п е р е д в и щ о ї о світи
(відповідно до статті ІЗ Закону У країни «Про ліцензування видів господарської
діяльності») (далі - Закон)
Вих. № заяви ю ридичної особи
ЄДЕБО № 1254
Вх. №> заяви ю ридичної особи
362/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

дата
04.03.2021
дата
15.03.2021
Комунальний заклад Львівської області ради
«Львівський фаховий коледж декоративного і
ужиткового мистецтва ім. І. Труша»
02214739

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
розширення провадження освітньої діяльності
вищої освіти, код та найменування
шляхом
збільшення
ліцензованого
за
спеціальності, зазначені юридичною спеціальністю 022 Дизайн у сфері фахової
особою у заяві
передвищ ої освіти
30 осіб
Ліцензований обсяг за ліцензією
40 осіб
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві
П ідстави д л я п р и й н я т т я ріш ен н я про відм ову у розш и рен н і провадж енн я
освітн ьо ї д іял ьн о сті у сфері ф ахової п еред ви щ ої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів України від
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10
травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону),
а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за 2019
рік), що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 64 Ліцензійних умов;
- у Документі № 10 електронної ліцензійної справи є документ про отриману вищу
освіту Чорної О. В., при цьому відсутній підтвердний документ про зміну прізвища
на Коцовську О. В.
П роп озиції щ одо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльності та документи
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Д одаток 15
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « ЗО » 0 3 2021 №
П ерелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів),
яким відмовлено у видачі ліцензійна провадж ення освітньої
діяльності (розш иренні провадження освітньої діяльності)
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1.

Товариство з обмеж еною відповідальністю «Європейський морський
тренаж ерний центр»

2.

ТО В А РИ С Т В О 3 О БМ ЕЖ ЕН О Ю В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС ТЮ
«О Х О РО Н Н И Й Х О ЛД ІН Г»

3.

Д ерж авний навчальний заклад «М елітопольське вище професійне
училищ е»

4.

Д ерж авний навчальний заклад «П одільський центр проф есійно-технічної
освіти»

5.

Д ерж авний навчальний заклад «Багатопрофільний центр професійнотехнічної освіти»

6 .

«Ж итомирський навчальний центр підготовки поліцейських»

Додаток V
/
до наказу М іністерства освіти і науки
України від#?£2^2021 р.

Підстави відмови у видачі ліцензії здобувану ліцензії у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 4770
Вх. № заяви юридичної особи
392/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 05.03.2021
дата 22.03.2021
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Європейський
морський
тренажерний
центр»
43116969
5111
Бортпровідник судновий
Професійно-технічне навчання - 10

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- у матеріалах електронної справи відсутнє кадрове забезпечення з трьох
дисциплін навчального плану з професійно-технічного навчання кваліфікованих
робітників із зазначеної професії, а саме з дисциплін: «Охорона праці»,
«Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх
моряків», «Охорона судна» (порушення пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов,
документ 7 електронної справи).
Крім того, обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадження
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, не містить інформацію про вид
підготовки - професійно-технічне навчання з професії 5111 Бортпровідник
судновий (є інформація про вид підготовки - перепідготовка).______________________
_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків______________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов._______________

Додаток Л ^ ■£
до наказу М іністерства освіти і науки
України від#?0і?2О21 р. № 3
Підстави відмови у видачі ліцензії здобувану ліцензії у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви ю ридичної особи
Є Д ЕБО № 3346
Вх. № заяви юридичної особи
391/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 05.03.2021
дата 22.03.2021
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Європейський
морський
тренажерний
центр»
43116969
8340
Боцман
Перепідготовка - 10

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- у матеріалах електронної справи відсутня інформація про полігон, наявність
якого передбачена вимогами Державного стандарту професійно-технічної освіти
ДСПТО 8340.Н.50.00-2016 з професії 8340 Боцман (порушення підпункту 1 пункту
1 додатку 15 до Ліцензійних умов, таблиці 2 і 3 додатку 17 до Ліцензійних умов);
- відсутнє кадрове забезпечення з чотирьох дисциплін навчального плану з
перепідготовки кваліфікованих робітників, а саме з дисциплін: «Основи технічних
знань та електромонтажні роботи», «Суднові енергетичні установки та їх
експлуатація», «Суднові пристрої і допоміжні механізми», «Основи морських
перевезень вантажів» (порушення пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов,
документ 7 електронної справи);
навчально-методичне забезпечення
не відповідає
вищезазначеному
навчальному плану, зокрема відсутнє навчально-методичне забезпечення з чотирьох
дисциплін: «Основи технічних знань та електромонтажні роботи», «Суднові
енергетичні установки та їх експлуатація», «Суднові пристрої і допоміжні
механізми», «Основи морських перевезень вантажів» (порушення підпункту 4
пункту 2 додатку 15 до Ліцензійних умов, таблиці 1 і 2 додатку 18 до Ліцензійних
умов);
- інформаційне забезпечення не відповідає вищезазначеному навчальному
плану, зокрема відсутнє забезпечення з чотирьох дисциплін: «Основи технічних
знань та електромонтажні роботи», «Суднові енергетичні установки та їх
експлуатація», «Суднові пристрої і допоміжні механізми», «Основи морських
перевезень вантажів» (порушення підпункту 1 пункту 3 додатку 15 до Ліцензійних
умов, таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов).

Крім того інформуємо, що навчальний план з перепідготовки кваліфікованих
робітників наданий у матеріалах справи, не відповідає вимогам Державного
стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8340.Н.50.00-2016 з професії
8340 Боцман, зокрема у частині зазначення дисциплін (підпункт 6 пункту 73
Ліцензійних умов)._______________________________________________________________
_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків_____________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________________

Додаток
З
до наказу Міністерства освіти і науки
України вщ зо .0 3 2021 р. № з У-/*Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 2871
Вх. № заяви юридичної особи
377/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

дата 11.03.2021
дата 17.03.2021

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННИЙ
ХОЛДІНГ»_________________________
Ідентифікаційний код юридичної 38143880
особи
Вид освітньої діяльності, код та
7244 Електромонтер охоронно-пожежної
найменування класу професій,
сигналізації
зазначені юридичною особою у
заяві
професійно-технічне навчання - ЗО осіб
Ліцензований обсяг за заявою
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно___________________________ технічної) освіти___________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутнє навчально-методичне забезпечення з виробничої практики
(порушення пункту 7 таблиці 2 додатка 15 Ліцензійних умов за формою таблиці
І додатка 18 до Ліцензійних умов);
-дисципліни «Електротехніка», «Електротехніка з основами промислової
електроніки» буде викладати Поляков І. М. (вища освіта зі спеціальності
Промислова електроніка»), який не має відповідної фахової освіти для їх
викладання (порушення пункту 2 додатка 14 до Ліцензійних умов);
-відсутня інформація про наявність у майстрів виробничого навчання
кваліфікації відповідно до професії 7244 Електромонтер охоронно-пожежної
сигналізації (порушення пункту 6 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- відсутнє документальне підтвердження доступності навчальних
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів та об’єктів
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення
зазначених обстежень за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе 6,
вул. Матросова 29, вул. Незалежної України 43А, вул. Незалежної України 43,

вул. Волгоградська 26А, вул. Вінтера 46, вул. Північне шосе 113 (навчальні
приміщення, гуртожиток, пункт харчування, медичний пункт, спортивний
майданчик, ігровий зал, спортивний зал, стрілецький тир) (порушення пункту
69 Ліцензійних умов);
-потребує уточнення інформація про площу приміщення за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Вінтера ЗА, оскільки дані в договорі оренди від 12.11.20219
№ 417-ДЗ-АУЛ не відповідають даним в додатку № 1 до цього договору;
- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти здобувач ліцензії не
забезпечив подання актуальної інформації про матеріально-технічне
забезпечення (потребує уточнення інформація про те, звідки взято площу
приміщень за адресами: м. Запоріжжя, Південне шосе 6, вул. Матросова 29, вул.
Незалежної України 43-а, вул. Незалежної України 43, оскільки в наявних
документах, які підтверджують право ними користуватися ця інформація
відсутня, а також потребує уточнення інформація про те, звідки взято адресу
приміщення де будуть надаватися послуги з медичного обслуговування,
оскільки в наявному договорі від 24.12.2020 № 652 ця інформація відсутня. А
також у документі № 4 електронної ліцензійної справи, зокрема в паспорті
приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе 113 потребує
уточнення інформація про те звідки взято інформацію про площу приміщень
для занять студентів, курсантів, слухачів, оскільки згідно предметом із даними
у наявному договорі оренди від 25.09.2019 № 464 орендодавець передає у
почасове володіння приміщення: ігровий зал, зал для боротьби, приміщення
тиру) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);
- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, які
використовуються у навчальному процесі..» потребує уточнення інформація
площа приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вінтера За, оскільки не
відповідає даними у наявних документах матеріалів електронної ліцензійної
справи;
Слід також зазначити, що акт приймання-передачі до договору оренди
нежитлового приміщення від 08.102019 № 05/2019 складено російською мовою,
що суперечить вимогам Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності».___________________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на видачу ліцензію на провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток
У
до наказу М іністерства освіти і науки
України в ід#?£72021 р. № З У- ^

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 1906
Вх. № заяви юридичної особи
351/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 02.03.2021
дата 12.03.2021
Державний
«Мелітопольське
училище»
02544052

навчальний
вище

заклад
професійне

7412
Кондитер
Первинна професійна підготовка - 60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з
питань освіти надано неповну інформацію щодо кадрового забезпечення
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ 7 електронної справи), зокрема:
1) відсутня інформація про наявність у майстрів виробничого навчання розряду
за професією 7412 Кондитер (Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти
С П (П Т)0 7412.С.10.70 - 2017);
2) відсутня інформація про підвищення кваліфікації з дисципліни «Охорона
праці» у викладача Антіфєєвої 1. В.;
3) відсутня дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням».
Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов._________

Додаток - / # ^
до наказу М іністерства освіти і науки
України відщ а £ 021 р. № в у

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
Є Д Е БО № 1903
Вх. № заяви юридичної особи
382/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 02.03.2021
дата 17.03.2021
Державний
навчальний
«М елітопольське
вище
училище»
02544052

заклад
професійне

7412
Кондитер
Професійно-технічне навчання - 10 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з
питань освіти надано неповну інформацію щодо кадрового забезпечення
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ 7 електронної справи), зокрема:
1) відсутня інформація про наявність у майстрів виробничого навчання розряду
за професією 7412 Кондитер (Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти
С П (П Т)0 7412.С. 10.70 - 2017);
2) відсутня інформація про підвищення кваліфікації з дисципліни «Охорона
праці» у викладача Антіфєєвої І. В.;
3) відсутня дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням».
Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.

Додаток ^
&
до наказу Міністерства освіти і науки
України від-^ ^ 2 0 2 1 р. №

Підстави відмюви у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
Є Д Е БО № 1904
Вх. № заяви юридичної особи
353/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

дата 02.03.2021
дата 12.03.2021
Державний
«М елітопольське
училище»
02544052

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

навчальний
вище

заклад
професійне

7412
Кондитер
Підвищення кваліфікації - 5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з
питань освіти надано неповну інформацію щодо кадрового забезпечення
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ 7 електронної справи), зокрема:
1) відсутня інформація про наявність у майстрів виробничого навчання розряду
за професією 7412 Кондитер (Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти
С П (П Т)0 7412.С. 10.70 - 2017);
2) відсутня дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням»;
- кадрове забезпечення не відповідає навчальному плану з підвищення
кваліфікації кваліфікованих робітників (4-го розряду) із зазначеної професії
(таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов);
- навчально-методичне забезпечення не відповідає навчальному плану з
підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників (4-го розряду) із зазначеної
професії (таблиці 1 і 2 додатку 18 до Ліцензійних умов);
- інформаційне забезпечення не відповідає навчальному плану з підвищення
кваліфікації кваліфікованих робітників із зазначеної професії (таблиця 2 додатку 19
до Ліцензійних умов).
Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.
_
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Додаток
¥
до наказу М іністерства освіти і науки
України в і д ^ 2 0 2 1 р. № Зї-л~

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 1905
Вх. № заяви юридичної особи
354/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 02.03.2021
дата 12.03.2021
Державний
«М елітопольське
училище»
02544052

навчальний
вище

заклад
професійне

7412
Кондитер
Перепідготовка - 15 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- за матеріалами електронної справи у Єдиній державній електронній базі з
питань освіти надано неповну інформацію щодо кадрового забезпечення
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов, документ 7 електронної справи), зокрема:
1) відсутня інформація про наявність у майстрів виробничого навчання розряду
за професією 7412 Кондитер (Стандарт професійної (професійно-технічної) освіти
С П (П Т)0 7412.С.10.70 -2 0 1 7 );
2) відсутня інформація про підвищення кваліфікації з дисципліни «Охорона
праці» у викладача Антіфєєвої 1. В.;
3) відсутня дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням».
Пропозиції щодо усунення недоліків
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов,______________________

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і науки
України т і\30 0 3 2021 р. № УУус_
П ідстави відмови у розш иренні провадж ення освітньої діяльності
ліцензіату у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяв ю ридичної особи
№ ЄДЕБО 2984
Вх. № заяв ю ридичної особи
342/0/9.5-21
Н айменування ю ридичної особи

дата 03.03.2021
дата 10.03.2021
Д ерж авний
навчальний
заклад
«П одільський центр проф есійно-технічної

і

.

О С В ІТ И »

Ідентиф ікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищ ої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені ю ридичною
особою у заяві

21319289
Первинна
проф есійна
підготовка
за
професією 7212 Е лектрогазозварник на
автоматичних
та
напівавтоматичних
маш инах (ліцензований обсяг - ЗО осіб)

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні провадж ення
освітньої діяльності у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
В становлення невідповідності Л іцензійним умовам провадж ення освітньої
діяльності, затвердж еним постановою К абінету М іністрів України від ЗО грудня
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 |
Закону), а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за
2019 рік) (поруш ення вимог підпункту 5 пункту 73 Л іцензійних умов);
- відповідність ф ахової освіти педагогічних працівників: ГІавлішиної А. А.,
С ош инського М. В., Ж ука М. Д., Т анасіччука А. А., Д ідика С. В., Хитик М. В. не
підтвердж ено докум ентом про вищу освіту (пункт 2 додатку 14 Л іцензійних умов)
(Д окумент № 7).
П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Л іцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. П одати нову заяву та документи відповідно до Закону та Л іцензійних умов.

Д одаток
&
до наказу М іністерства освіти і науки
України ві д £0.03 2021 р. №
П ідстави відмови у розш иренні провадж ення освітньої діяльності
ліцеНзіату у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих..№ заяв ю ридичної особи .
№ ЄДЕБО 2985
Вх. № заяв ю ридичної особи
341/0/9.5-21
Н айменування ю ридичної особи

Ідентиф ікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищ ої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені ю ридичною
особою у заяві

дата 03.03.2021
дата 10.03.2021
Д ерж авний
навчальний
заклад
«П одільський центр проф есійно-технічної
освіти»
21319289
П роф есійно-технічне
навчання
за
професією 7212 Е лектрогазозварник на
автоматичних
та
напівавтом атичних
маш инах (ліцензований обсяг - 15 осіб)

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні провадж ення
освітньої діяльності у сфері проф есійної (проф есій но-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Л іцензійним умовам провадж ення освітньої
діяльності, затвердж еним постановою Кабінету М іністрів У країни від 30 грудня
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Л іцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті ІЗ
Закону), а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за
2019 рік) (поруш ення вимог підпункту 5 пункту 73 Л іцензійних умов);
- відповідність ф ахової освіти педагогічних працівників: П авліш иної А. А.,
Сош инського М. В., Ж ука М. Д., Д ідика С. В., Х итик М. В. не підтвердж ено
докум ентом про вищ у освіту (пункт 2 додатку 14 Л іцензійних умов) (Д окум ент
№ 7);
- відсутнє обґрунтування достатності обладнання для провадж ення освітньої
діяльності за проф есією , що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за інш ими проф есіями, за якими в
навчальному процесі таке обладнання використовується, що не відповідає
вимогам таблиці 3 додатку 17 до Л іцензійних умов.____________________ _____ __
П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. У сунути невідповідність Л іцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. П одати нову заяву та докум енти відповідно до Закону та Л іцензійних умов.

Д одаток ^
до наказу М іністерства освіти і науки
України від ЗО 03 2021 р. №
П ідстави відмови у розш иренні провадж ення освітньої діяльності
ліцензіату у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяв ю ридичної особи
№ ЄДЕБО 2987
Вх. № заяв ю ридичної особи
356/0/9.5-21
Н айменування ю ридичної особи

Ідентиф ікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищ ої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені ю ридичною
особою у заяві

дата 03.03.2021
дата 15.03.2021
Д ерж авний
навчальний
заклад
«П одільський центр проф есійно-технічної і
освіти»
21319289
П ідвищ ення кваліф ікації за професією
7215 С тропальник (ліцензований обсяг ~ 3 0
осіб)

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні провадж ення
освітньої діяльн ості у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
В становлення невідповідності Л іцензійним умовам провадж ення освітньої
діяльності, затвердж еним постановою К абінету М іністрів України від ЗО грудня
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Л іцензійні умови) (пункт 1 частини 3 е т а п і 13
Закону), а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за
2019 рік) (поруш ення вимог підпункту 5 пункту 73 Л іцензійних умов);
- відповідність ф ахової освіти педагогічного працівника П авліш иної А. А. не
підтвердж ено докум ентом про вищ у освіту (пункт 2 додатку 14 Ліцензійних умов)
(Д окумент № 7).
П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. У сунути невідповідність Л іцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та докум енти відповідно до Закону та Л іцензійних умов.

Д одаток У Й ^
до наказу М іністерства освіти і науки
України від ЗО-оя 2021 р.
П ідстави відмови у розш иренні провадж ення освітн ьої діяльності
ліцензіату у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяв ю ридичної особи
№ ЄДЕБО 3019
Вх. № заяв ю ридичної особи
358/0/9.5-21
Н айменування ю ридичної особи

Ідентиф ікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищ ої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені ю ридичною
особою у заяві

дата 03.03.2021
дата 15.03.2021
Д ерж авний
навчальний
заклад
«П одільський центр п р о ф есій н о -тех н іч н о ї;
освіти»
21319289
1
|
П ервинна
проф есійна
підготовка
за
професією
7129
М онтаж ник
систем і
утеплення будівель (ліцензований обсяг ЗО осіб)

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні провадж ення
освітньої діяльності у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
В становлення невідповідності Л іцензійним умовам провадж ення освітньої
діяльності, затвердж еним постановою К абінету М іністрів України від ЗО грудня
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 с гаті і 13
Закону), а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за
2019 рік) (поруш ення вимог підпункту 5 пункту 73 Л іцензійних умов);
- відповідність ф ахової освіти педагогічного працівника П авліш иної А. А. не
підтвердж ено докум ентом про вищ у освіту (пункт 2 додатку 14 Л іцензійних умов)
(Д окумент № 7).
П ропозиції щ одо усунення недоліків:
1. У сунути невідповідність Л іцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Л іцензійних умов.

Д одаток / Ґ З
до наказу М іністерства освіти і науки
України від ЗО 03 2021 р. №
П ідстави відмови у розш иренні провадж ення освітньої діяльності
ліцензіату у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяв ю ридичної особи
№ ЄДЕБО 3020
Вх. № заяв ю ридичної особи
357/0/9.5-21 '
Н айменування ю ридичної особи

Ідентиф ікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищ ої освіти, код та найм енування
спеціальності, зазначені ю ридичною
особою у заяві

дата 03.03.2021
дата 15.03.2021
Д ерж авний
навчальний
заклад
«П одільський центр проф есійно-технічної
освіти»
21319289
П роф есійно-технічне
навчання
за
проф есією
7129
М онтаж ник
систем
утеплення будівель (ліцензований обсяг 20 осіб)

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні провадж ення
освітньої діяльності у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
В становлення невідповідності Л іцензійним умовам провадж ення освітньої
діяльності, затвердж еним постановою К абінету М іністрів України від ЗО грудня
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13
Закону), а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за
2019 рік) (поруш ення вимог підпункту 5 пункту 73 Л іцензійних умов);
- відповідність ф ахової освіти педагогічних працівників: П авліш иної А. А.,
Х итика М. В. не підтвердж ено документом про вищ у освіту (пункт 2 додатку J4
Л іцензійних ум ов) (Д окум ент № 7).
Крім того, перелік навчальних дисциплін, що зазначені в таблиці Документу JVk 7
не співставні з переліком навчальних дисциплін робочого навчального плану
закладу освіти.
П ропозиції щодо усунення недоліків:

Т 1

1. У сунути невідповідність Л іцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та докум енти відповідно до Закону та Л іцензійних умов.

Д одаток /
до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від ЗО.. 03 2021 р. №
П ідстави відмови у розш иренні провадж ення освітньої діяльності
ліцензіату у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяв ю ридичної особи
№ ЄДЕБО 2988
Вх. № заяв ю ридичної особи
340/0/9.5-21
Н айменування ю ридичної особи

Ідентиф ікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищ ої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені ю ридичною
особою у заяві

дата 03.03.2021
дата 10.03.2021
Д ерж авний
навчальний
заклад
«П одільський центр проф есійно-технічної
освіти»
21319289
П ервинна
проф есійна
підготовка
за
професією 5312 О ф ормлю вав вітрин,
приміщ ень та будівель (ліцензований обсяг
- 30 осіб)

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні провадж ення
освітньої діяльності у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
В становлення невідповідності Л іцензійним умовам провадж ення освітньої
діяльності, затвердж еним постановою К абінету М іністрів У країни від ЗО грудня
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13
Закону), а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в матеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за
2019 рік) (поруш ення вимог підпункту 5 пункту 73 Л іцензійних умов);
- відповідність ф ахової освіти педагогічних працівників: П авліш иної А. А.,
О стапович О. П., Грель Н. В. не підтвердж ено докум ентом про вищ у освіту (пункт
2 додатку 14 Л іцензійних умов) (Д окумент № 7).
П ропозиції щ одо усунення недоліків:
1. У сунути невідповідність Л іцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.
2. П одати нову заяву та докум енти відповідно до Закону та Л іцензійних умов.

Д одаток ^ 5до наказу М іністерства освіти і науки
У країни від 30-03 2021 р. №
П ідстави відмови у розш иренні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
відповідно до статгі ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяв ю ридичної особи
№ ЄДЕБО 2704______________
Вх. № заяв ю ридичної особи
305/0/9.5-21
Н айменування ю ридичної особи

Ідентиф ікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищ ої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені ю ридичною
особою у заяві

дата 26.02.2021
дата 03.03.2021
Д ерж авний
навчальний
заклад
«Багатопроф ільний
центр
професійнотехнічної освіти»
02544135
П ервинна
проф есійна
підготовка
за
професією
5141
М анікю рних
(ліцензований о б с я г - 3 0 осіб)

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні провадж ення
освітньої діяльн ості у сфері професійної (проф есійно-технічної) освіти
В становлення невідповідності Л іцензійним умовам провадж ення освітньої
діяльності, затвердж еним постановою К абінету М іністрів У країни від 30 грудня
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13
Закону), а саме:
- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за
попередній 2020 рік (в м атеріалах електронної ліцензійної справи наявний звіт за
2019 рік) (поруш ення вимог підпункту 5 пункту 73 Л іцензійних умов);
- відповідність ф ахової освіти педагогічних працівників: М арченка С. В.,
Ш елухіна С. С., Залозної Н. Ю ., Зем ляної В. П., Є рош енка В. М., К ірю ш иної О.
М. не підтвердж ено документом про вищу освіту (пункт 2 додатку 14 Л іцензійних
умов) (Д окумент № 7);
відсутнє в описовій формі додаткове обґрунтування достатності обладнання
для провадж ення освітньої діяльності за професією , що ліцензується, для
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу
освіти за інш ими професіями,- за якими в навчальному процесі таке обладнання
використовується (Д окум ент № 9 ліцензійної справи) (поруш ення вимог таблиці
З додатку 17 до Л іцензійних умов).___________________________________ .___________
П ропозиції щ одо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Л іцензійним умовам у підтвердних докум ентах та в
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Л іцензійних умов.

Додаток / ^ Г / ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 39-<2£ 2021 р. №
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
дата 10.03.2021
ЄДЕБО № 3703_____________
Вх. № заяви юридичної особи 375/0/9.5-21 дата 16.03.2021
«Житомирський навчальний центр
Найменування юридичної особи
підготовки поліцейських»
40205385
Ідентифікаційний код юридичної особи
5169 Сапер (розмінування)
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
професійно-технічне навчання - ЗО
Ліцензований обсяг за заявою
осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно___________________________ технічної) освіти___________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р.
№ 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутня копія документа, що підтверджує право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу (гуртожитку), інформація про користування яким зазначено
в документі № 4 електронної ліцензійної справи (порушення підпункту 4
пункту 73 Ліцензійних умов);
- не забезпечено викладачем дисципліни «Організація розмінування
місцевості», «Захист особового складу від впливу небезпечних речовин»,
оскільки за матеріалами електронної ліцензійної справи дані дисципліни
закріплено за майстрами виробничого навчання, інструкторами (порушення
пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов);
- не забезпечено майстром виробничого навчання або інструктором
професійно-практичну підготовку за модулями «Вибухонебезпечні предмети»,
«Захист особового складу від впливу небезпечних речовин» «Вибухова справа»,
«Організація розмінування місцевості», оскільки за матеріалами електронної
ліцензійної справи закріплено за викладачами та начальником циклу
вибухотехнічної підготовки (порушення пункту 5 додатку 14 до Ліцензійних
умов);
- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників
за професією 5169 Сапер (розмінування) згідно із переліком обладнання, який
передбачений Стандартом професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0
5169.0.84.25 - 2019 (порушення пунктів 1 та 4 таблиці 1 додатка 15 до
Ліцензійних умов);
-в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання актуальної інформації про матеріально-технічне

забезпечення (не завантажено документ, який підтверджує право користування
приміщенням (гуртожитком) площею 1020 кв. м., який зазначено в паспорті
приміщення, площа приміщення в паспорті приміщення не відповідає даним в
наявних документах) та про кадрове забезпечення (потребує уточнення
інформація про отриману освіту викладача Артеменко А. В., оскільки дані
документа № 8 електронної ліцензійної справи не відповідають даним в
документі № 7 і не підтверджено відповідним документом про освіту)
(порушення пункту 72 Ліцензійних умов);
- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, які
використовуються у навчальному процесі..» потребує уточнення інформація
площа приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Параджанова 133, оскільки не
відповідає даними у наявних документах матеріалів електронної ліцензійної
справи;
-відсутній акт прийому-передач до договору оренди нерухомого майна
від 07.09.2017 № 1361, який є його невід’ємною частиною, що не відповідає
вимогам Цивільного Кодексу України (порушення підпункту 4 пункту 73
Ліцензійних умов)._____________________________________________________
___________________Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Додаток
^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ЗО- ОУ 2021 р. № 3 3 - /^
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 4552
Вх. № заяви юридичної особи 376/0/9.5-21
Найменування юридичної особи

дата 10.03.2021

дата 16.03.2021
«Житомирський
навчальний
центр підготовки поліцейських»
Ідентифікаційний код юридичної особи
40205385
Вид освітньої діяльності, код та найменування 5169 Сапер (розмінування)
професії, зазначені юридичною особою у заяві
підвищення кваліфікації - 30
Ліцензований обсяг за заявою
осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
-відсутня копія документа, що підтверджує право власності, оперативного
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальновиховного процесу (гуртожитку), інформація про користування яким зазначено в
документі № 4 електронної ліцензійної справи (порушення підпункту 4 пункту
73 Ліцензійних умов);
- не забезпечено викладачем дисципліни «Організація розмінування
місцевості», «Захист особового складу від впливу небезпечних речовин»,
оскільки за матеріалами електронної ліцензійної справи дані дисципліни
закріплено за майстрами виробничого навчання, інструкторами (порушення
пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов);
-недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників
за професією 5169 Сапер (розмінування) згідно із переліком обладнання, який
передбачений Стандартом професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0
5169.0.84.25 - 2019 (порушення пунктів 1 та 4 таблиці 1 додатка 15 до
Ліцензійних умов);
-в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання актуальної інформації про матеріально-технічне
забезпечення (не завантажено документ, який підтверджує право користування
приміщенням (гуртожитком) площею 1020 кв. м., який зазначено в паспорті
приміщення, площа приміщення в паспорті приміщення не відповідає даним в
наявних документах) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов);
у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, які
використовуються у навчальному процесі..» потребує уточнення інформація
площа приміщення за адресою: м. Житомир, вул. Параджанова 133, оскільки не
відповідає даними у наявних документах матеріалів електронної ліцензійної

справи;
-відсутній акт прийому-передач до договору оренди нерухомого майна
від 07.09.2017 № 1361, який є його невід’ємною частиною, що не відповідає
вимогам Цивільного Кодексу України (порушення підпункту 4 пункту 73
Ліцензійних умов).______________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах._____

Д одаток 16
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « з о » 0 3 2 0 2 1№ З
П ерелік ліцензіатів,
яким переоформ лено ліц ензії
на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
№
з/п

Н айменування ліцензіатів

1.

Д ерж авна У станова "Інститут ендокринології та обміну речовин
ім. В. П. К ом ісаренка Н аціональної академії медичних наук України"

2.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

о2).

Київський національний університет технологій та дизайну

4.

Київський університет права Н аціональної академії наук України

5.

Н аціональний університет "Запорізька політехніка

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Заклад вищ ої освіти "М іж народний науково-технічний університет імені
академіка Ю рія Бугая" для Д онбаського інституту техніки та менедж менту
Закладу вищ ої освіти "М іж народний науково-технічний університет імені
академіка Ю рія Бугая"
Заклад вищ ої освіти "М іжнародний науково-технічний університет імені
академіка Ю рія Бугая" для П олтавського інституту бізнесу Закладу вищ ої
освіти "М іжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю рія
Бугая"
Заклад вищ ої освіти "М іжнародний науково-технічний університет імені
академіка Ю рія Бугая" для Л уцького біотехнічного інституту Закладу вищої
освіти "М іж народний науково-технічний університет імені академіка Юрія
Бугая"
Заклад вищ ої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищ ої освіти
"Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини "Україна"
Білоцерківський інститут економіки та управління
Заклад вищ ої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини
"Україна" для В ідокремленого структурного підрозділу закладу вищ ої освіти
"Відкритий між народний університет розвитку лю дини "Україна" Вінницький
соціально-економічний інститут
Заклад вищ ої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини
"Україна" для В ідокремленого структурного підрозділу закладу вищ ої освіти
"Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини "Україна"
Новокаховський гуманітарний інститут
Заклад вищ ої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини
"У країна” для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищ ої освіти

2

"Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини "Україна" Луцький
інститут розвитку лю дини
13.

Приватний вищий навчальний заклад "М іжнародний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана Дем'янчука

14.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Ж уковського
"Харківський авіаційний інститут"

15.

Поліський національний університет

16.

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
М іністерства охорони здоров'я України

17.

Держ авний вищий навчальний заклад "У ж городський національний
університет"

18.

Вищий навчальний заклад "У ніверситет економіки та права "КРОК"

19.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

20.

21.

22.

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для
Рівненської ф ілії П риватного вищого навчального закладу "Європейський
університет"
Приватний вищ ий навчальний заклад "Європейський університет" для
К риворізької філії П риватного вищ ого навчального закладу "Європейський
університет"
Приватний вищ ий навчальний заклад "Європейський університет" для
Л ьвівської ф ілії П риватного вищ ого навчального закладу "Європейський
університет

23.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

24.

К ременчуцький національний університет імені М ихайла О строградського для
Коледжу К ременчуцького національного університету імені М ихайла
О строградського

25.

Національний транспортний університет

26.

Національний університет "Одеська ю ридична академія"

27.

28.

Держ авний заклад "П івденноукраїнський національний педагогічний
університет імені К.Д. Уш инського"
Сумський національний аграрний університет для В ідокремленого
структурного підрозділу «П утивльський фаховий коледж Сумського
національного аграрного університету»

29.

Українська медична стоматологічна академія

ЗО.

Ц ентральноукраїнський національний технічний університет

з

31.

Н аціональний університет цивільного захисту України

32.

Н аціональний університет цивільного захисту України для Черкаського
інститут пож еж ної безпеки імені Героїв Чорнобиля Н аціонального
університету цивільного захисту України

о

ОД.

34.

35.

36.

37.

38.

Національний авіаційний університет
Національний авіаційний університет для Л ьотної академії Н аціонального
авіаційного університету
Н аціональний авіаційний університет для Відокремленого структурного
підрозділу "Ф аховий коледж інж енерії та управління Н аціонального
авіаційного університету"
Національний авіаційний університет для В ідокремленого структурного
підрозділу "Криворізький фаховий коледж Н аціонального авіаційного
університету"
Н аціональний авіаційний університет для В ідокремленого структурного
підрозділу "Ф аховий коледж інформаційних технологій та
землевпорядкування Н аціонального авіаційного університету
Держ авний вищий навчальний заклад "П ридніпровська держ авна академія
будівництва та архітектури"

39.

Таврійський національний університет імені В .І.Вернадського

40.

Інститут держ авного управління та наукових дослідж ень з цивільного захисту

41.

Військова академія (м. Одеса)

42.

Н аціональний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»

43.

Луганський держ авний університет внутріш ніх справ імені Е. 0 . Д ідоренка

44.

Приватний заклад "М орський інститут післядипломної освіти імені контрадмірала Ф едора Ф едоровича Ушакова

45.

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Ш упика

46.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

47.

Н аціональний педагогічний університет імені М. П. Д рагоманова

48.

Х арківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка

49.

Н аціональний університет "Одеська морська академія" для Азовського
морського інституту Н аціонального університету "О деська морська академія»
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50.

Н аціональний університет "Одеська морська академія" для Д унайського
інституту Н аціонального університету "Одеська морська академія"

51.

Вищий навчальний заклад "У ніверситет імені А льфреда Нобеля"

52.

Вищий навчальний заклад "Університет імені А льфреда Нобеля" для Ф ілії
"Кременчуцький інститут вищ ого навчального закладу "У ніверситет імені
Альфреда Нобеля"

53.

Донецький національний університет імені Василя Стуса

54.

Комунальний заклад вищ ої освіти «Луцький педагогічний коледж»
В олинської обласної ради

55.

Н аціональний університет "П олтавська політехніка імені Ю рія Кондратюка"

56.

Х арківська держ авна академія фізичної культури

57.

Х ерсонський держ авний аграрно-економічний університет

58.

Приватний заклад вищ ої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені
Сальвадора Далі"

59.

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад
"М іж регіональна Академія управління персоналом"

60.

Національна академія внутріш ніх справ

61.

Н аціональна академія Д ерж авної прикордонної служби України
ім. Богдана Х мельницького

62.

Білоцерківський національний аграрний університет

63.

Приватний заклад вищ ої освіти "Карпатський університет імені Авгус гина
Волошина"

64.

У ніверситет митної справи та фінансів

65.

У ніверситет економіки і підприємництва

66.

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

67.

Одеський національний медичний університет

68.

Інститут рослинництва ім. В.Я. Ю р'єва Н аціональної академії аграрних наук
України

69.

Національний науковий центр "Інститут землеробства Н аціональної академії
аграрних наук України"

70.

Інститут рибного господарства Н аціональної академії аграрних наук України
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71.

Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського"

72.

Інститут захисту рослин Н аціональної академії аграрних наук України

73.

Д ерж авна установа Інститут зернових культур Н аціональної академії аграрних
наук України

74.

Вінницький національний аграрний університет

75.

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

76.

Донецький ю ридичний інститут МВС України

77.

Л уганська держ авна академія культури і мистецтв

78.

Х арківський національний університет П овітряних Сил імені Івана Кож едуба

79.

Х арківський національний університет внутріш ніх справ

80.

Запорізький держ авний медичний університет

81.

Л ьвівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. 3. Гжицького

82.

Київський національний університет будівництва і архітектури

83.

84.

Київський національний університет культури і мистецтв для Відокремленого
підрозділу "Л ьвівська філія Київського національного університету культури і
мистецтв"
Д ніпровський національний університет залізничного транспорту імені
академіка В. Л азаряна для Л ьвівської філії Д ніпровського національного
університету залізничного транспорту імені академіка В. Л азаряна

85.

Заклад вищ ої освіти "М іж народний університет бізнесу і права"

86.

Харківський регіональний інститут держ авного управління Н аціональної
академії держ авного управління при Президентові України

87.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

88.

Х ерсонський національний технічний університет

89.

Інститут водних проблем і меліорації Н аціональної академії аграрних наук
України

90.

Товариство з обмеж еною відповідальністю М едичний коледж "Монада"
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91.

Одеська держ авна академія будівництва та архітектури

92.

Приватний заклад вищ ої освіти "Харківський технологічний університет
"Ш АГ"

93.

Х мельницький музичний коледж ім. В. І. Заремби

94.

Інститут розведення і генетики тварин імені М .В. Зубця Н аціональної академії
аграрних наук України

95.

К омунальний заклад вищ ої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв
імені Павла Чубинського"

96.

«Класичний приватний університет»

97.

Одеський держ авний університет внутріш ніх справ

98.

Одеський держ авний університет внутріш ніх справ для Х ерсонського
факультету О деського держ авного університету внутріш ніх справ

99.

Х ерсонська держ авна морська академія

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

Н аціональний університет "Львівська політехніка" для В ідокремленого
структурного підрозділу "Ф аховий коледж інф окомунікацій Н аціонального
університету "Л ьвівська політехніка"
Національний університет "Львівська політехніка" для В ідокремленого
структурного підрозділу "А втомобільно-дорож ній фаховий коледж
Н аціонального університету "Львівська політехніка"
Заклад вищ ої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини
"Україна" для В ідокремленого структурного підрозділу закладу вищ ої освіти
"Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини "Україна"
Ц ентральноукраїнський інститут розвитку лю дини
Заклад вищ ої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини
"Україна" для В ідокремленого структурного підрозділу закладу вищ ої освіти
"Відкритий між народний університет розвитку лю дини "Україна" ІваноФ ранківська філія
Заклад вищ ої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищ ої освіти
"Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини "Україна"
Карпатський інститут підприємництва
Заклад вищ ої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини
"Україна" для В ідокремленого структурного підрозділу закладу вищ ої освіти
"Відкритий міжнародний університет розвитку лю дини "Україна" Д ніпровська
філія
Державний вищй навчальний заклад "Приазовський держ авний технічний
університет" для відокремленого структурного підрозділу "М аріупольський
маш инобудівний фаховий коледж Д ерж авного вищ ого навчального закладу
"П риазовський держ авний технічний університет
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Н аціональний університет біоресурсів і природокористування України для
відокремленого структурного підрозділу " Заліщ ицький фаховий коледж
107.
ім. Є. Х рапливого Національного університету біоресурсів і
природокористування України"
Національний університет біоресурсів і природокористування України для
108. відокремленого структурного підрозділу "Боярський фаховий коледж
Н аціонального університету біоресурсів і природокористування України"
К омунальний заклад С умської обласної ради "Лебединський педагогічний
109.
фаховий коледж імені А. С. М акаренка"

Д одаток Л Є . /
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО 0 3

20 £ 3 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

4226

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2180/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авна Установа "Інститут
ендокринології та обміну речовин імИ
В. П. К ом ісаренка Н аціональної
академії медичних наук України "

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02012013

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 10 (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Ендокринологія
(Освітньонаукова)

222

Медицина

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

10

Д одаток у { Є, X
до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від 3 0 0 3

20

Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

4259

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2209/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 180 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

180

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
ВІД ЗО

0-2

20

р. №

3¥

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4262

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2212/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гоичара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
25 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Теплоенергетика

144

Теплоенергетика

перший
(бакалаврський)
рівень

25

Д одаток ^ С . У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО 03

20 2* р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4264

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2214/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 223 М едсестринство, ліцензований обсяг
320 (на строк навчання), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Медсестринство

223

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

80

Д одаток

5

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО

03

20 ОУ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту);,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4266

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2216/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

Переоформити ліцензію за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та
лікування, ліцензований обсяг 40 (на рік), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Технології
медичної
діагностики та
лікування

224

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Технології мед ичн0ї
діагностики та лікування

перший
(бакалаврський)
рівень

40

Д одаток У £ &
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з <9 о з

20 УУ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4268

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2218/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 50 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими факт ично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Фізична
терапія,
ерготерапія

227

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фізична терапія,
ерготерапія

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Д одаток Л С . ї
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від д о

20 М * р. № з X -у с .

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4260

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2210/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентиф ікаційний код ю ридичної особи

02066747

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 200 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

200

Д одаток

і

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

ЗО

03

20

03

р. №

33-/0

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4263

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2213/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
10 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для
якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Теплоенергетика
(Освітньопрофесійна)

144

Теплоенергетика

другий
(магістерський)
рівень

10

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О

О3

20 с?У р. № 3 ¥ - *

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4265

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2215/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 223 М едсестринство, ліцензований обсяг
120 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Медсестринство
(Освітньонаукова)

223

Медсестринство

другий
(магістерський)
рівень

60

Д одаток

. УО

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО 03

20

р. № З У - з ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4267

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2217/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та
лікування, ліцензований обсяг 50 (на рік), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програмрі
Технології
медичної
діагностики та
лікування
(Освітньопрофесійна)

224

Назва
спеціальності
Технології медичної
діагностики та лікування

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

50

Д одаток /<£* / /
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О о з

20 *2/ р. № з ¥ ~ л ~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4261

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2211/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг ЗО (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

081

Право

третій (освітіІьонауковий/освітньотворчий) рівень

зо

Додаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
ВІД З О

03

2 0 * ? / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4269

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2219/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ніпровський національний
університет імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066747

Переоформити ліцензію за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та
лікування, ліцензований обсяг 10 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньотворчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено
додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Технології
медичної
діагностики та
лікування

224

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

третій (освітньоТехнології медичної
діагностики та лікування науковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
10

Д одаток / 6 7 Ґ З
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від $0 0 3

20 «V р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

4219

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2171/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Київський національний університет
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070890

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
П очатковий рівень (короткий цикл)

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
20

Перш ий (бакалаврський) рівень

2770

Другий (магістерський) рівень

1930

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

164

Д одаток У<? / У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о 0-2

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4218

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2170/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Київський національний університет
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070890

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 120 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Господарськоправова
діяльність

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

120

Д одаток у /в , /4 ^
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

^

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4216

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2168/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Київський національний університет
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070890

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Ф армація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 1200 (на строк навчання), перш ий (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Промислова
фармація

226

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фармація, промислова
фармація

перший
(бакалаврський)
рівень

300

Д одаток / / £
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З Р 03

20 Р '/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4217

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2169/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Київський національний університет
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070890

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг ЗО (на рік),
другий (м агістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за осві тніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Господарськоправова
діяльність
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

зо

Д одаток Л Є. / ¥
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від £ 0 О В

20 У / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4215

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2167/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Київський національний університет
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070890

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 226 Ф армація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 16 (на строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньотворчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено
додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу
без проходж ення ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Промислова
фармація
(Освітньонаукова)

226

Фармація, промислова
фармація

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

4

Д одаток

/£

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З о 0 3

20 ООр. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4225

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2179/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

К иївський університет права
Н аціональної академії наук України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

23745145

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг ЗО (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
10

12.00.03 цивільне право
і цивільний
процес; сімейне
право;
міжнародне
приватне право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

12.00.04 господарське
право;
господарське
процесуальне
право

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

о
3

(Освітньонаукова)
12.00.05 трудове право;
право
соціального
забезпечення
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

1

12.00.07 адміністративне
право і процес;
фінансове
право;
інформаційне
право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

4

12.00.08 крим іпальне
право та
кримінологія;
кримінальновиконавче
право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

12

Д одаток

/У

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20 я / р. №

З ? -* -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

4221

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2174/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Київський університет права
Н аціональної академії наук України

Ідентиф ікаційний код ю ридичної особи

23745145

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 293 М іж народне право, ліцензований
обсяг 15 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною
для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за
освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється
підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження
ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

12.00.11 міжнародне
право
(Освітньонаукова)

293

Міжнародне право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

15

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України

зо оз

від

р. №

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4272

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2222/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 150 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
правознавство

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

150

Д одаток

У

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО 0 3

20 ; ? / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4274

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2224/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

Переоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
200 (на строк навчання), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

промислова і
комунальна
теплоенергетика

144

Теплоенергетика

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Д одаток /(£ ,
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від /сО 0 3

20 ^

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4273

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2223/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 А рхітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 260 (на строк навчання), перш ий (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
архітектура та
містобудування

191

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (па рік)

Архітектура та
містобудування

перший
(бакалаврський)
рівень

65

Д одаток У ^ -* Л 5
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО ОУ>

20 О У р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

4275

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2227/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 130 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
прої рами
спеціальності
фізична
реабілітація

227

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фізична терапія,
ерготерапія

перший
(бакалаврський)
рівень

130

Д одаток Л б . с і V
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з 0

оз

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
В их. № заяви ю ридичної особи

Дата

4276

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2228/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 200 (на строк навчання), перш ий (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
правоохоронна
діяльність

262

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Правоохоронна діяльність

перший
(бакалаврський)
рівень

67

Д одаток

7 ^

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20

Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту/),
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4280

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2232/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Національний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 150 (на рік), перший
(бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено
додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
організація
перевезень і
логістичне
управління на
автомобільному
транспорті

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

перший
Транспортні технології (на
(бакалаврський)
автомобільному
рівень
транспорті)

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
150

Додаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

оЗ

20 з * / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4281

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2233/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Національний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
залізничному транспорті), ліцензований обсяг 110 (на рік), перш ий (бакалаврський)
рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
організація
перевезень і
логістичне
управління на
залізничному
транспорті

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні технології (на
перший
залізничному транспорті) (бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
ПО

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4277

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2229/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 100 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

правознавство
(Освітньопрофесійна)

081

Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

100

Д одаток

(о,

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20д?У р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4278

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2230/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 191 А рхітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 120 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

І Іазва
спеціальності

архітектура та
містобудування
(Освітньопрофесійна)

191

Архітектура та
містобудування

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

60

Д одаток

9

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 8 0

08

20 £ / р. № 8 У ~ ^ ~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

4282

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

} (ата

2234/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Національний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 75 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
фізична
реабілітація
(Освітньопрофесійна)

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

75

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О

03

20 2* р. № 3 3 - / ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4279

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2231/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 80 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
правоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

262

Назва
спеціальності
Правоохоронна діяльність

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

80

Д одаток /<£2 £ /
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

оз

20 ЯЛ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4284

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2309/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
залізничному транспорті), ліцензований обсяг 40 (на рік), другий (магістерський)
рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
транспортні
технології (на
залізничному
транспорті)
(Освітньопрофесійна)

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти

другий
Транспортні технології (на
зал із ни чном у трап спорті) (магістерський)
рівень

40

Д одаток /£ е £ * £
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О

03

2 0 ^ / р. № ЗУ~ ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4283

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2235/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 60 (на рік), другий (магістерський)
рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)
(Освітньопрофесійна)

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні технології (на
другий
автомобільному транспорті) (магістерський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
60

Д одаток

у/£*.,33

до наказу М іністерства освіти і
науки України

від з о 03

20 ЗА р. № 3 3 а-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4285

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2310/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Національний університет "Запорізька
політехніка"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070849

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 П раво, ліцензований обсяг 20 (на
строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною
для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за
освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється
підготовка ф ахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження
ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
правознавство
(Освітньонаукова)

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

5

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

зо

03

20

р. № 3 ¥ - у«~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4229

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2183/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "М іжнародний
науково-технічний університет імені
академіка Ю рія Бугая"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

19359117

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Д онбаський інститут техніки та
менедж менту Закладу вищ ої освіти
"М іжнародний науково-технічний
університет імені академіка Ю рія
Бугая"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

36469787

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перш ий (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
50

Д одаток У£г & "
до наказу М іністерства освіти і
науки України

ВІД

£о

03

20

Р- №

/<-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4486

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2418/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "М іжнародний
науково-технічний університет імені
академіка Ю рія Бугая"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

19359117

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

П олтавський інститут бізнесу Закладу
вищ ої освіти "М іж народний науковотехнічний університет імені академіка
Ю рія Бугая"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25733656

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
235

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від в О о з

20 с ? / р .№

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

4506

15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2463/0/9-21

18.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "М іж народний
науково-технічний університет імені
академіка Ю рія Бугая"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

19359117

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Луцький біотехнічний інститут Закладу
вищ ої освіти "М іж народний науковотехнічний університет імені академіка
Ю рія Бугая"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

21744259

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перш ий (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
155

Д одаток

33-

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О о з

20 ^

Р- № З * - * -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4252

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2194/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

В ідокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна" Білоцерківський
інститут економіки та управління

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25658373

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перший (бакалаврський) рівень
Другий (м агістерський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
285
60

Д одаток

У

^

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

08

20 * ? / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

3618

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дача

2192/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

В ідокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна" Білоцерківський
інститут економіки та управління

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25658373

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 50 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Д одаток

Л?

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З о о з

20 £ / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4253

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2201/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

В ідокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна" Вінницький
соціально-економ ічний інститут

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25508975

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

350

Другий (магістерський) рівень

ПО

Д одаток

уО

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

О ■£

2 0 ^ / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

3621

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2199/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна" Вінницький
соціально-економ ічний інститут

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25508975

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 75 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

75

Д одаток / £ !
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 20 о з

2 0 ^ - / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

3623

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2196/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна" Вінницький
соціально-економічний інститут

ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25508975

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 60 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія,
ерготерапія

227

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фізична терапія,
ерготерапія

перший
(бакалаврський)
рівень

60

Д одаток /<о.
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

ЗО 03

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

3622

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2198/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна" В інницький
соціально-економічний інститут

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25508975

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 40 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія
(Освітньонаукова)

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

40

Д одаток у / 6і. У З
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО 0 3

20

р. № 3 *

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4251

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2191/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна" Н овокаховський
гуманітарний інститут

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25647582

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

265

Другий (магістерський) рівень

125

Д одаток /<£
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

оз

20 *?-/ р. № З ї- у * -

Про переоформлення ліцензій па провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

3182

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

} Іата

2607/0/9-21

19.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна" Луцький інститут
розвитку лю дини

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25788377

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 55 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Прано

перший
(бакалаврський)
рівень

55

Д одаток у / G. 31
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО 0 3

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту/;,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

3181

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2603/0/9-21

19.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна" Луцький інститут
розвитку лю дини

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25788377

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 50 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія,
ерготерапія

227

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фізична терапія,
ерготерапія

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Д одаток / С .
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

єл

20 а У р. № З У -л~ -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

3179

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2602/0/9-21

19.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
людини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
лю дини "Україна" Луцький інститут
розвитку лю дини

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25788377

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 20 (на рік),
другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
1Іазва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

20

Д одаток у / £. ^
до наказу М іністерства освіти і
науки України
&3

від

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

3180

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2606/0/9-21

19.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Заклад вищ ої освіти "Відкритий
між народний університет розвитку
лю дини "Україна"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

30373644

Наймену вання відокремлєного
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
закладу вищ ої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку
людини "Україна" Луцький інститут
розвитку лю дини

[дентифікаїпітний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25788377

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 10 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додат кове регулю вання, за освітніми
програмами па відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Код
1Іазва освітньої
спеціальності
програми
Фізична
терапія,
ерготерапія
(Освіті іьогірофесійна)

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Л іце нзований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

10

Д одаток у /
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О о з

20 д У р. № д ? - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4271

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2221/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

П риватний вищ ий навчальний заклад
"М іж народний економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем'янчука"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24171048

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перш ий (бакалаврський) рівень

2045

Другий (м агістерський) рівень

1350

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

65

Д одаток

У9

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО

03

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4270

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2220/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

П риватний вищ ий навчальний заклад
'М іж н ародн ий економіко-гуманітарний
університет імені академіка Степана
Дем'янчука"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24171048

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 100 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Фізична
терапія
(Освітньопрофесійна)

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

100

Д одаток

О

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4223

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2177/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний аерокосмічний
університет ім. М. Є. Ж уковського
"Х арківський авіаційний інститут"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066769

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 50 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Д одаток //£ .
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

оз

20

р. № з ? -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4224

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2178/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний аерокосмічний
університет ім. М. Є. Ж уковського
"Х арківський авіаційний інститут"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066769

Переоформити ліцензію за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт, ліцензований
обсяг 80 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Інтелектуальні
транспортні
системи

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

20

Технічне
обслуговування
та ремонт
повітряних
суден і
авіадвигунів

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

60

Д одаток у{(о.
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ^

20 ^ У р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4222

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2176/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний аерокосмічний
університет ім. М. Є. Ж уковського
"Х арківський авіаційний інститут"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02066769

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 272 А віаційний транспорт, ліцензований
обсяг 50 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)

Інтелектуальні
транспортні
системи
(Освітньопрофесійна)

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)
рівень

10

Технічне
обслуговування
та ремонт
повітряних
суден і
авіадвигунів
(Освітньонаукова)

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)
рівень

15

Технічне
обслуговування
та ремонт
повітряних
суден і
авіадвигунів
(Освітньопрофесійна)

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)
рівень

25

Д одаток

3~3

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

20 ^?-/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4232

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2184/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

П оліський національний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

00493681

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

2270

Другий (м агістерський) рівень

1460

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

41

Д одаток / £ . 5 У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о 03

20 ^ Р - №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері в и щ о ї ОСВІТІ!
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4668

17.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2535/0/9-21

18.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Тернопільський національний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського М іністерства охорони
здоров'я України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010830

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Другий (магістерський) рівень

75

Третій (освітиьо-науковий/освітньо-творчий) рівень

20

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 20 о з

20 О / р. № 3 ¥ - я ~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4228

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2182/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Тернопільський національний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського М іністерства охорони
здоров'я України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010830

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 5100
(на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Лікувальна
справа
(Освітньопрофесійна)

222

Назва
спеціальності
Медицина

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

850

Д одаток У^о,
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від

оз

20с£У р. № ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4210

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2163/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перш ий (бакалаврський) рівень

4635

Другий (магістерський) рівень

2457

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

277

Д одаток У 'Є.

£

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від Зс? о з

20

р. № з ? -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення осві тньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4200

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2115/0/9-21

11.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Держ авний вищий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 360 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

360

Д одаток У С
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від 5

Ов

20

р. №

и-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4214

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2165/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Держ авний вищий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 223 М едсестринство, ліцензований обсяг
25 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Екстрена
медицина/
Парамедик

223

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

9

Сестринська
справа

223

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

16

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від

^<9 о з

20 ;?/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4203

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2119/0/9-21

11.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
"Уж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 100 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Фізична
терапія.
ерготерапія

227

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фізична терапія,
ерготерапія

перший
(бакалаврський)
рівень

100

Д одаток * /£ . & 0
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20*?^ р. № 5 ^ - ^ -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4197

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2110/0/9-21

11.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 400 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Правоохоронна
діяльність

262

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Правоохоронна діяльність

перший
(бакалаврський)
рівень

і ло

Д одаток / Є . & ^
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від £ 0 ОЛ

20 Д7-/ р. №

з ’У -л-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої сі а і гі 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4198

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2112/0/9-21

1 1.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

*

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

Переоформити ліцензію за спеціальністю 293 М іж народне право, ліцензований
обсяг 120 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Міжнародне
право

293

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Міжнародне право

перший
(бакалаврський)
рівень

120

Д одаток ✓ /<£? £
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20

р. № З У- /і~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4201

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2116/0/9-21

11.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищий навчальний заклад
"Уж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 400 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Право
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

400

Д одаток

ЄЗ*

до наказу М іністерства освіти і
науки України

від ЗО 0 3

20 3 3 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4207

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2160/0/9-21

1 1.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 221 Стоматологія, ліцензований обсяг
1000 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Стоматологія
(Освітньопрофесійна)

221

Назва
спеціальності
Стоматологія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

200

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України

віА ЗО 03

20 ^ / р .

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4209

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2162/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Держ авний вищий навчальний заклад
"Уж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 4800
(на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Лікувальна
справа
(Освітньопрофесійна)

222

Назва
спеціальності
Медицина

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

800

Д одаток У £ - ^
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О

03

20 уУ р. № З У - / 1-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4195

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2099/0/9-21

10.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Ф армація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 60 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Фармація
(Освітньопрофесійна)

226

Назва
спеціальності
Фармація, промислова
фармація

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

60

Д одаток / £ . б £
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О

03

20 с?У р. № з У-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4204

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2157/0/9-21

11.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Держ авний вищий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 90 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія
(Освітньопрофесійна)

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

90

Д одаток

® т2

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

20 р ? / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4196

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2105/0/9-21

1 1.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 200 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Правоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

262

Назва
спеціальності
Правоохоронна діяльність

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

100

Д одаток

&Р

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від в О 0 3

2 0 ^ /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4199

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2114/0/9-21

11.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Держ авний вищий навчальний заклад
"Уж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 293 М іж народне право, ліцензований
обсяг 80 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Міжнародне
право
(Освітньопрофєсійна)

293

Назва
спеціальності
Міжнародне право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівен ь

80

Д одаток у /Є , Є У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

оз

20 2 / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4202

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2118/0/9-21

11.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 50 (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:.
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

50

Д одаток / / &
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

З О 03

20 Д7- / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4206

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2159/0/9-21

11.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

Переоформити ліцензію за спеціальністю 221 Стоматологія, ліцензований обсяг 25
(на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Стоматологія
(Освіти ьонаукова)

221

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Стоматологія

третій (освітньонауковнй /освітньотворчий) рівень

25

Д одаток V £ . ^ /
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від ^6? 0 3

20 *?/Р- № З * ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4208

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2161/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг ЗО (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Медицина
(Освітньонаукова)

222

Медицина

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

зо

Д одаток У £
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 д ^ р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пунк ту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4205

05.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2158/0/9-21

1 1.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Д ерж авний вищ ий навчальний заклад
"У ж городський національний
університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070832

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 10 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Фізична
терапія,
ерготерапія
(Освітньонаукова)

227

Фізична терапія,
ерготерапія

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

10

Д одаток
/до наказу М іністерства освіти і
науки України
БІД

03

20 з у р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4293

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2331/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Вищий навчальний заклад
"У ніверситет економіки та права
"КРОК"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

04635922

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

1010

Другий (магістерський) рівень

965

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

65

Д одаток У Є.
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

03

20 О У р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4256

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2206/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Вищий навчальний заклад
"У ніверситет економіки та права
"КРОК"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

04635922

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 800 (на
строк навчання), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

081

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

188

Право
Європейського
Союзу
Приватне право

081

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

9

081

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

2

Публічне право

081

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

1

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

2

0

Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4257

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2207/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Вищий навчальний заклад
"У ніверситет економіки та права
"КРОК"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

04635922

Переоформити ліцензію за спеціальністю 223 М едсестринство, ліцензований обсяг
50 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг.
осіб (на рік)

Медсестринство

223

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Д одаток

У£

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20

Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4254

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2203/0/9-21

12.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Вищий навчальний заклад
"У ніверситет економіки та права
"КРОК"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

04635922

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 200 (на
строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми

Назва
спеціальності

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти

Господарське
право
(Освітньопрофесійна)

081

Право

другий
(магістерський)
рівень

8

Медичне та
фармацевтичне
право
(Освітньопрофесійна)

081

Право

другий
(магістерський)
рівень

1

Медіація
(Освітньопрофесійна)

081

Право

другий
(магістерський)
рівень

20

Право
(Освітньо-

081

Право

другий
(магістерський)

56

професійна)
Приватна
детективна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

рівень
081

Право

другий
(магістерський)
рівень

15

Д одаток / £ г У 2до наказу М іністерства освіти і
науки України
віА з о 0 3

2 0 ^ / р . № З У -/* -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4255

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2204/0/9-21

12.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Вищий навчальний заклад
"У ніверситет економіки та права
"КРОК"

Ідентиф ікаційний код ю ридичної особи

04635922

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 100 (на
строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною
для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за
освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється
підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження
ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

25

Д одаток

^

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ^

о#

20

р. № з

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4288

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2317/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Приватний вищий навчальний заклад
"Європейський університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24366800

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перш ий (бакалаврський) рівень

1166

Другий (м агістерський) рівень

765

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

80

Додаток у /£ г £ - 9
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

2 0 * ? / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4380

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2397/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

П риватний вищ ий навчальний заклад
"Європейський університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24366800

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Рівненська філія П риватного вищого
навчального закладу "Європейський
університет"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25322963

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перш ий (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
215

Д одаток /& < Р О
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

р_з

20

р. № З У - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4383

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Лата

2400/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

П риватний вищ ий навчальний заклад
"Європейський університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24366800

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Криворізька філія П риватного вищого
навчального закладу "Європейський
університет"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

24984886

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
105

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

зо о з

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4382

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2398/0/9-21

17.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Приватний вищ ий навчальний заклад
"Європейський університет"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24366800

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Л ьвівська філія П риватного вищого
навчального закладу "Європейський
університет"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

25255095

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
250

Дод ато к
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 О О р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4295

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2332/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Волинський національний університет
імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125102

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 100 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія
(Освітньопрофесійна)

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

50

Д одаток / б .
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20 ^ р . № 3 3 - л ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4287

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2314/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

К ременчуцький національний
університет імені М ихайла
О строградського

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

05385631

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Коледж К ременчуцького національного
університету імені М ихайла
О строградського

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

26219150

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перш ий (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
50

До дато к

/

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ЗО 03

20 2 0 р. № 3?3-л~-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаїті 24 Закону України «Про вищу освіту;;,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення осві тньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4298

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2335/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

І Іаціональний транспортний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070915

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 200 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
і Іазва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правознавство

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

200

Д одаток / £
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 03

20 У У р. № 3 У -л .

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаї гі 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4296

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2333/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний транспортний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070915

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 80 (на рік),
другий (м агістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правознавство
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

80

Д одаток А Ж
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20^/р. № З У ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення осві тньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4299

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2336/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Національний транспортний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070915

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 350 (на рік), другий
(магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено
додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу
без проходж ення ліцензування, а саме:
Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг.
осіб (на рік)

Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Інтелектуальні
системи управління
дорожнім рухом
(Освітньопрофесійна)

275

Транспортні технології
другий
(на автомобільному (магістерський)
рівень
транспорті)

38

Митна справа у
транспортній галузі
(Освітньопрофесійна)

275

'Гра нсіюртн і тех ноло гії
друга й
(па а втом об іл ь11ому (магістерський)
рівень
транспорті)

72

Організація
міжнародних
перевезень

275

другий
Транспортні технології
(на автомобільному (магістерський)
рівень
транспорті)

112

(Освітньопрофесійна)
Розумний транспорт
і логістика для міст
(Освітньо-наукова)

275

Транспортні технології
другий
(на автомобільному (магістерський)
транспорті)
рівень

15

Транспортна
логістика міста
(Освітньопрофесійна)

275

Транспортн і технології
другий
(на автомобільному (магістерський)
транспорті)
рівень

5

Транспортні
технології та
управління па
автомобільному
транспорті
(Освітньопрофесійна)

275

Транспортні технології
другий
(на автомобільному (магістерський)
транспорті)
рівень

88

Транспортнологістичні системи
вантажних
автомобільних
перевезень
(Освітньопрофесійна)

275

Транспортні технології
другий
(на автомобільному (магістерський)
транспорті)
рівень

20

Д одаток

SJ-

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20

р. № З У

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4297

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2334/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний транспортний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070915

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 20 (на рік), третій (освітньонауковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Транспортні
технології па
автомобільному
транспорті
(Освітньо-наукова)

275

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

третій (освіти ьонауковий/освітньотворчий) рівень

20

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О о з

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4338

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2386/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Національний університет "Одеська
ю ридична академія"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

20933314

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

П очатковий рівень (короткий цикл)

450

Перший (бакалаврський) рівень

900

Другий (магістерський) рівень

1125

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

13

Д одаток / / £
до наказу М іністерства освіти і
науки У країни

від ЗО 03 20 ^ р . №
Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4286

09.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2312/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Д ерж авний заклад
«П івденноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д.
У шиїтського»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125473

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

2708

Другий (магістерський) рівень

1295

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

148

Д одаток

90

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20 9 ^ р. № О’-З-уг-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4290

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2325/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Д ерж авний заклад
«П івденноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д.
У ш инського»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125473

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 50 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Д одаток у/Є , 9 /
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

20 * ? /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4289

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2320/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Д ерж авний заклад
«П івденноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д.
У ш инського»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125473

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 1800
(на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
медицина
(Освітньопрофесійна)

222

Назва
спеціальності
Медицина

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

300

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
в ід

З О

<93

20 * У

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4321

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2373/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Сумський національний аграрний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

04718013

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
«П утивльський фаховий коледж
Сумського національного аграрного
університету»

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

26378256

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Початковий рівень (короткий цикл)

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
40

Д одаток / € . 9 ^
до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від З О

03

20 3 / р. № 3 * - ' с-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

В их. № заяви ю ридичної особи

Дата

4327

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2378/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

У країнська медична стоматологічна
академія

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010824

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Другий (магістерський) рівень

50

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

10

Д одаток / С ? У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

03

20

р. №

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
В их. № заяви ю ридичної особи

Дата

4330

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2383/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

У країнська медична стоматологічна
академія

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010824

Переоформити ліцензію за спеціальністю 223 М едсестринство, ліцензований обсяг
400 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

парамедик

223

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

50

сестринська
справа

223

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Д одаток

<-/

до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від

20

р. №

З У -л -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4324

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2375/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

У країнська медична стоматологічна
академія

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010824

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 221 С томатологія, ліцензований обсяг
3 100 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
стоматологія
(Освітньопрофесійна)

221

Назва
спеціальності
Стоматологія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

620

Д одаток

9£

до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від ^

оз

20 ^ / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4325

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2376/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

У країнська медична стоматологічна
академія

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010824

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 4320
(на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
медицина
(Освітньопрофесійна)

222

Назва
спеціальності
Медицина

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

720

Д одаток У С . 9 9
до наказу М іністерства освіти і
науки України
ВІД

90

09

20 К7/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4326

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2377/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

У країнська медична стоматологічна
академія

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010824

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 228 П едіатрія, ліцензований обсяг 660 (на
строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

педіатрія (Освітньопрофесійна)

228

Педіатрія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

ПО

Д одаток

99

до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від з о 0 3

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4328

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2379/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

У країнська медична стоматологічна
академія

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010824

Переоформити ліцензію за спеціальністю 221 Стоматологія, ліцензований обсяг 50
(на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Освітньо-наукова
програма підготовки
докторів філософії в
Українській медичній
стоматологічній академії
за спеціальністю 221Стоматологія (Освітньонаукова)

221

Стоматологія

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

50

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки У країни

від з р 03

20 р / р. № 3?-л~

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4329

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2381/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

У країнська медична стоматологічна
академія

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010824

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 50 (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Освітньо-наукова
програма підготовки
докторів філософії в
Українській медичній
стоматологічн ій академії
за спеціальністю 222 Медицина (Освітньонаукова)

222

Медицина

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

50

Д одаток Ж

/0 0

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 2 0 03

20 ; ? / р . №

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закон) України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4291

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2327/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Ц ентральноукраїнський національний
технічний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070950

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 75 (на рік), перший
(бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено
додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні технології (на
перший
автомобільному транспорті) (бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
75

Д одаток

/О /

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О

03

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4292

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2329/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Це нт р а л ь н о у к р аї н с ь к и й н а ц іо н а л ь н и й
технічний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070950

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг ЗО (на строк навчання), другий
(магістерський) рівень, необхідною для дос тупу до професії, для якої запровадж ено
додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)
(Освітньопрофесійна)

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти

другий
Транспортні технології (на
автомобільному транспорті) (магістерський)
рівень

15

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
ВІД ЗО 03

20 ^

р.№

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4598

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2491/0/9-21

18.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет цивільного
захисту України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08571363

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 261 П ож еж на безпека, ліцензований обсяг
5 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Пожежна
безпека
(Освітньонаукова)

261

Пожежна безпека

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

5

Д одаток

/0 3

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від $ о

03

20 *7У р. № з ¥ ^

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4597

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2489/0/9-21

18.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний університет цивільного
захисту України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08571363

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 263 Ц ивільна безпека, ліцензований обсяг
5 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Цивільний
захист
(Освітньонаукова)

263

Цивільна безпека

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

5

Д одаток

7

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 2 0 0 3

2 0 ^ /р . № 3 ¥ -л ^

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

4332

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2384/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет цивільного
захисту України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08571363

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Черкаський інститут пож еж ної безпеки
імені Героїв Чорнобиля Н аціонального
університету цивільного захисту
України

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

39117736

Переоформити ліцензію за спеціальністю 263 Ц ивільна безпека, ліцензований обсяг
120 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Охорона праці

263

Цивільна безпека

перший
(бакалаврський)
рівень

40

Цивільний захист

263

Цивільна безпека

перший
(бакалаврський)
рівень

80

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 2

Р- № 3 ¥ ~ / ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4457

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2363/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої осві ти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

11675

Другий (магістерський) рівень

3365

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

118

Додаток

РРВ

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

2О0У р.

№

3 ?

а

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4474

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2337/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 300 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правознавство

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
300

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від $ 0 0 3

20 3 3 р. № 3 3 - л -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення осві гньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4473

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дача

2346/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 250 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено дода ткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Дизайн
архітектурного
середовища

191

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Архітектура та
містобудування

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
250

Додаток

/о £

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 3 0 0 3

20 £ 1 р. № 3

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4472

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2338/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 300 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Правоохоронна
діяльність

262

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Правоохоронна діяльність

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
100

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

2 0 ^ ^ р . № Д’-Х-А

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пунк ту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4471

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2339/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 263 Цивільна безпека, ліцензований обсяг
100 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

263

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

перший
(бакалаврський)
рівень
перший
(бакалаврський)
рівень
перший
(бакалаврський)
рівень

Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Захист об'єктів
критичної
інфраструктури
Організація
пожежної
безпеки
Цивільний
захист

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
40

15

45

Додаток

/ / <?

до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД І:С> 03

20 ^

Р- № О У-А-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4470

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2340/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт, ліцензований
обсяг 1000 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Безпілотні
авіаційні
комплекси
Забезпечення
військ (сил)
матеріальнотехнічними
засобами служби
пального
Льотна
експлуатація
повітряних суден
Обслуговування
повітряного руху

272

Авіаційний транспорт

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень
перший
(бакалаврський)
рівень

272

Авіаційний транспорт

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень
перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
120

20

50

175

Системи
аеронавігаційного
обслуговування
Технічне
обслуговування
та ремонт
повітряних суден
і авіадвигунів
Технології робі'!
та технологічне
обладнання
аеропортів

272

Авіаційний транспорт

272

Авіаційний транспорт

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень
перший
(бакалаврський)
рівень

перш ий
(бакалаврський)
рівень

105

315

215

Додаток

/ / /

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від з о

03

20 Я З р. № ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4469

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2570/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
повітряному транспорті), ліцензований обсяг 475 (на рік), перший (бакалаврський)
рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Бортовий
супровід
авіаційних
пасажирських
перевезень
Мул ьтимодальний
транспорт і
логістика
Організація
авіаційних робіт і
послуг
Організація
перевезень і
управління на
транспорті
(повітряному)

275

Транспортні технології
перший
(на повітряному
(бакалаврський)
транспорті)
рівень

275

Транспортні технології
перший
(бакалаврський)
(на повітряному
транспорті)
рівень
Транспортні технології
перший
(на повітряному
(бакалаврський)
транспорті)
рівень
Тран спортн і техн ології
перший
(на повітряному
(бакалаврський)
транспорті)
рівень

275

275

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
ПО

145

70

150

Додаток / в .
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від д о

03

2 0 ^ / р . № 3¥-А ~^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4468

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

75/0/9.6-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформи ти ліцензію за спеціальністю 293 Міжнародне право, ліцензований
обсяг 150 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Міжнародне
право

293

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Міжнародне право

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг.
осіб (на рік)
150

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

оз

20 р / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4467

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2344/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 150 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Правознавство
081
(Освітньопрофесійна)

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

150

Додаток

/ /

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від % о о З

20 Я / р. № З Р - К

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4466

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2347/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг ЗО (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Дизайн
архітектурного
середовища
(Освітньопрофесійна)

191

Назва
спеціальності
Архітектура та
містобудування

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

ЗО

Додаток у £ .
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З о 0 3

20

№ 3¥-Л-~.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4465

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2348/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 100 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

262

Назва
спеціальності
Правоохоронна діяльність

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

50

Додаток

//б

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

оз

20 *я/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьо іую ї статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4459

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2359/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 263 Цивільна безпека, ліцензований обсяг
120 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Техногенна та
промислова
безпека в
транспортній
галузі
(Освітньопрофесійна)

263

Назва
спеціальності
Цивільна безпека

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

60

Додаток у / 6- /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від з о

оз

20 ^ / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4464; 47.01/0837

12.03.2021; 09.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2350/0/9-21; 2555/0/9-21

16.03.2021; 18.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт, ліцензований
обсяг 550 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Безпілотні
авіаційні
комплекси
(Освітньопрофесійна)
Обслуговування
повітряного руху
(Освітньопрофесійна)
Системи
аеронавігаційного
обслуговування
(Освітньопрофесійна)
Технічне
обслуговування

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

115

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

90

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)

160

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
65

е

та ремонт
повітряних суден
і авіадвигунів
(Освітньопрофесійна)
Технології робіт
та технологічне
обладнання
аеропортів
(Освітньопрофесійна)
Забезпечення
військ(сил)
матеріальнотехнічними
засобами служби
пального
(Освітньопрофесійна)

рівень

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

100

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

20

Додаток У Є. / ' *
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від 2 9

0 3

2 0 ^ г /р . № _ 3 ^ _ ^ г

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4463; 47-01/0836

12.03.2021; 09.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2352/0/9-21; 2556/0/9-21

16.03.2021; 18.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
повітряному транспорті), ліцензований обсяг 140 (на рік), другий (магістерський)
рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
зо

Мультимодальний
транспорт і
логістика
(Освітньопрофесійна)
Організація
авіаційних робіт і
послуг (Освітньопрофесійна)
Організація
перевезень і
управління на
транспорті
(повітряному)

275

Транспортні технології
(на повітряному
транспорті)

другий
(магістерський)
рівень

275

Транспортні технології
(на повітряному
транспорті)

другий
(магістерський)
рівень

35

275

Транспортні технології
(на повітряному
транспорті)

другий
(магістерський)
рівень

65

(Освітньопрофесійна)
Організація
військових
перевезень і
управління на
повітряному
транспорті
(Освітньопрофесійна)

275

Транспортні технології
(на повітряному
транспорті)

другий
(магістерський)
рівень

10

Додаток

/Л ?

до наказу Міністерства освіти і
науки України
^ 3 0

03

2 0 ^ / р. № 3 ^ - /

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дача

4462

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дача

2354/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 293 Міжнародне право, ліцензований
обсяг ЗО (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва осві тньої
Код
програми
спеціальності
Міжнародне
право
(Освітньопрофесійна)

293

Назва
спеціальності
Міжнародне право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

зо

Додаток / Є до наказу Міністерства освіти і
науки України
від О О 0 3

2 0 ^ / р. № Д’-У-Х-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4461

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2355/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 20 (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми
Право
(Освітньонаукова)

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

081

Право

третій (освітиьонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
20

Додаток

/ / /

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 5 О 0 3

р. № 3?

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої сіатті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дала

4460

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2357/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт, ліцензований
обсяг 15 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною
для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за
освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється
підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження
ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми
Авіаційний
транспорт
(Освітньонаукова)

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

272

Авіаційний транспорт

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
15

Додаток

/Л

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ^ 9 О З

20 ^ / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дача

4458

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2361/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

01132330

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
повітряному транспорті), ліцензований обсяг 5 (на рік), третій (освітньонауковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми
Транспортні
технології
(Освітньонаукова)

Код
спеціальності
275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні технології третій (освітньо(на повітряному
науковий/освітньотранспорті)
творчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
5

Д одаток

/£ ! Д О 7

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від в О 0 3

20

р. №

->*-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4541

15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2425/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01132330

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Л ьотна академія Н аціонального
авіаційного університету

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

37939527

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

130

Другий (магістерський) рівень

50

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

5

Д одаток / £ !
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

^

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4539

15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2443/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01132330

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Л ьотна академія Н аціонального
авіаційного університету

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

37939527

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 120 (на
строк навчання), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правове
забезпечення
авіаційної
діяльності

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

зо

Д одаток У £ Л < ? Г
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від з& 03 20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4540

15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Д ата

2424/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01132330

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Л ьотна академія Н аціонального
авіаційного університету

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

37939527

Переоформити ліцензію за спеціальністю 272 А віаційний транспорт, ліцензований
обсяг 2040 (на строк навчання), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Аварійне
обслуговування та
безпека на
авіаційному
транспорті

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

55

Авіаційні
робототехнічні
системи

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

55

Аеронавігаційне
забезпечення і
планування
польотів

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

55

Льотна
експлуатація
повітряних суден

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

170

Організаційне
забезпечення та
управління
авіаційним
виробництвом

272

Авіаційний гранс порт

перший
(бакалаврський)
рівень

. 60

Технічне
обслуговування та
ремонт повітряних
суден і авіаційних
двигунів

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

55

Управління
повітряним рухом

272

Авіаційний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

60

Д одаток / б . / А ”
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 3<9 0 3

20 ^ ? /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4538

15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2422/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01132330

Н айменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Л ьотна академія Н аціонального
авіаційного університету

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

37939527

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 272 А віаційний транспорт, ліцензований
обсяг 750 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Аварійне
обслуговування та
безпека на
авіаційному
транспорті
(Освітньопрофесійна)

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)
рівень

55

Аеронавігаційне
забезпечення і

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)

55

рівень

планування польотів
(Освітньопрофесійна)
Льотна експлуатація
повітряних суден
(Освітньопрофесійна)

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)
рівень

100

Організаційне
забезпечення та
управління
авіаційним
виробництвом
(Освітньопрофесійна)

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)
рівень

55

Технічне
обслуговування та
ремонт повітряних
суден і авіаційних
двигунів (Освітньопрофесійна)

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)
рівень

55

Управління
повітряним рухом
(Освітньопрофесійна)

272

Авіаційний транспорт

другий
(магістерський)
рівень

55

Д одаток у / £. /*<£$до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

03

-0

Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «І Іро внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4537

15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2421/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01132330

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Л ьотна академія Н аціонального
а в іа ц ій н о го у н і верситету

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

37939527

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (Авіаційний
транспорт), ліцензований обсяг 15 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньотворчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено
додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Транспортні
технології в
авіаційному
транспорті
(Освітньонаукова)

275

Тра нс по рти і тех ио;іогії
(Авіаційний трап спорт)

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

15

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20 2 У р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4411

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2413/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01132330

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
"Ф аховий коледж інж енерії та
управління Н аціонального авіаційного
університету"

Іде нти ф ікац і й н і\ й код в ідо кре м л ЄН0 го
структурного підрозділу ю ридичної особи

21573906

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перш ий (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
150

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 ^ р . № З У - у ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

1367

15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2426/0/9-21

17.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01132330

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

В ідокремлений структурний підрозділ
"Криворізький фаховий коледж
Н аціонального авіаційного
університету"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

35159327

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт, ліцензований
обсяг 100 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Авіаційний
транспорт

272

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Авіацій и11й тра і-іс по рт

перший
(бакалаврський)
рівень

100

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з р

0-3 20 Я ' ґ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частина сьомої статті 24 Закону України «Про вийду освіту»,
пункту 2 І [рикінцевпх га перехідних положень Закону України «Про внесеним змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4872

23.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2850/0/9-21

24.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний авіаційний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01132330

Найменуваііня відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ
"Ф аховий коледж інформаційних
технологій та землевпорядкування
1Іаціонального авіаційного
університету"

Іденти ф ікаці й ни й код ві до крем л єно го
структурного підрозділу ю ридичної особи

02570575

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
50

Додаток

/&

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від %0 0 3

20 ; ? / р. № з у - /

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4479

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2324/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Державний вищий навчальний заклад
"Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070772

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

1628

Другий (магістерський) рівень

940

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

80

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

2 0 ^ - / р. № 3 3 -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльност і
у сфері ВИЩОЇ ОСВІ'ГИ
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4475

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

73/0/9.6-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Державний виший навчальний заклад
"Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури"

Ідентифнкаційний код юридичної особи

02070772

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 520 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Архітектура та
містобудування

191

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Архітектура та
містобудування

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
130

Додаток

/33

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О

03 20 ^ Г р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стагті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4477

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2328/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Державний вищий навчальний заклад
"Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070772

Переоформити ліцензію за спеціальністю 263 Цивільна безпека, ліцензований обсяг
75 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Охорона праці

263

Назва
спеціальності
Цивільна безпека

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
перший
(бакалаврський)
рівень

75

Додаток у г ,
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від з р 03

20 с?Ур- № З У 'Л -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4476

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2330/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Державний вищий навчальний заклад
"Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070772

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 200 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва осві тньої
Код
програми
спеціальності
191
Архітектура та
містобудування
(Освітньонаукова)
Архітектура та
191
містобудування
(Освітньопрофесійна)

Назва
спеціальності

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

50

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

50

Додаток

/2 4 "

до наказу Міністерства освіти і
науки України

від

@2

20 ^ У р . №

З

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої с іатті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4480

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дача

2322/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Державний вищий навчальний заклад
"Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070772

Переоформити ліцензію за спеціальністю 263 Цивільна безпека, ліцензований обсяг
ЗО (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для
якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Охорона праці
(Освітньонаукова)
Охорона праці
(Освітньопрофесійна)

Назва
спеціальності

263

Цивільна безпека

263

Цивільна безпека

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень
другий
(магістерський)
рівень

5

25

Додаток

/£ £

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

2 0 * ? /р . № З У

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4478

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2326/0/9-21

16.03.2021

Найменування юридичної особи

Державний вищий навчальний заклад
"Придніпровська державна академія
будівництва та архі тектури"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070772

Переоформи ти ліцензію за спеціальністю 263 Цивільна безпека, ліцензований обсяг
10 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми
Цивільна
безпека
(Освітньонаукова)

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

263

Цивільна безпека

третій (освітиьонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
10

Додаток

/ З ?■

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

2 0 ^ У р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльносгі
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4388

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2282/0/9-21

15.03.2021

Найменування юридичної особи

Таврійський національний університет
імені В.І.Вернадського

Іден тифікаційний код юридичної особи

02070967

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 270 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
перший
(бакалаврський)
рівень

270

Додаток у/£ г
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від £ о <33

20зУр.№

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дача

4385

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2285/0/9-21

15.03.2021

Найменування юридичної особи

Таврійський національний університет
імєні В.І.Вернадського

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070967

Переоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
50 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Теплоенергетика

144

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Теплоенергетика

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
50

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від ЗО 03 20р?/р. № з ?

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4389

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2281/0/9-21

15.03.2021

Найменування юридичної особи

Таврійський національний університет
імені В.І.Вернадського

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070967

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 200 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено дода ткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Фізічна
227
терапія,
ерготерапія

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
перший
(бакалаврський)
рівень

200

Додаток

^

до наказу Міністерства освіти і
науки України
£>3 20 а?Ур. № 3-У-У^

від

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4387

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2283/0/9-21

15.03.2021

Найменування юридичної особи

Таврійський національний університет
імені В.І.Вернадського

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070967

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 90 (на рік),
другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

90

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України

03

від

20 ^ У р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи
4386

Дата
12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2284/0/9-21

15.03.2021

Найменування юридичної особи

Таврійський національний університет
імені В.І.Вернадського

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070967

Переоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
50 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Теплоенергетика
(Освітньопрофесійна)

144

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Теплоенергетика

другий
(магістерський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
25

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від ?р <03 20;?У р. № 5 У

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4391

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2280/0/9-21

15.03.2021

Найменування юридичної особи

Таврійський національний універси тет
імені В.І.Вернадського

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070967

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 20 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія,
ерготерапія
(Освітньопрофесійна)

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

20

Д одаток Л £ г / К /
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від Зо 03

20 ;?/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4805

19.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2769/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Таврійський національний університет
імені В .І.В ернадського

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070967

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 10 (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

10

Д одаток

/ 7 У

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

20

р. № $

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4488

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2419/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Інститут держ авного управління та
наукових дослідж ень з цивільного
захисту

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

43533709

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 261 П ож еж на безпека, ліцензований обсяг
ЗО (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для
якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Пожежна
безпека
(Освітньопрофесійна)

261

Назва
спеціальності
Пожежна безпека

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

зо

Д одаток

ЗУУ'

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від я р

03

~0 ОУр. № З У - / 1-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4406

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2410/0/9-21

17.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Військова академія (м. Одеса)

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24983020

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

490

Другий (магістерський) рівень

175

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 3 0 0 3 20

р. № З У - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

2/5/158

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2821/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Військова академія (м. Одеса)

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24983020

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил),
ліцензований обсяг 200 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Продовольче
забезпечення військ
(сил)

254

3абез пе чеі 111 я війс ьк
(сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

65

Речове забезпечення
військ (сил)

254

Забезпечення військ
(сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

40

Забезпечення
підрозділів (частин,
з'єднань) ракетним
паливом, пальним та
мастильним и
матеріалами

254

Забезпечення військ
(сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

35

Рівень вищої освіти Ліцензований
обсяг.
осіб (на рік)

Кваріирноексплу атаці й не
забезпечення військ
(сил)

254

Забезпечення військ
(сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

10

Транспортна
логістика

254

3абез пече і-іня військ
(сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

35

Організація
розвідувальноінформаційної
роботи у військових
частинах
(підрозділах)

254

Забезпечення військ
(сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

15

Д одаток Л

З Р 

ІЮ наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

03

-0 ^ /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

2/5/157

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2822/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Військова академія (м. Одеса)

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24983020

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка,
ліцензований обсяг 300 (па рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Рівень вищої освіти Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Експлуатація та
ремонт ракетноартилерійського
озброєння
(Освітньопрофесійна)

255

Озброєння та військова
техніка

другий
(магістерський)
рівень

75

Боєприпаси,
вибухові пристрої,
освітлювальні та
сигнальні засоби
(Освітньопрофесійна)

255

Озброєння та військова
техніка

другий
(магістерський)
рівень

40

Військова
автомобільна техніка
(Освітньопрофесійна)

255

Озброєння та військова
техніка

другий
(магістерський)
рівень

185

Д одаток И С / К / 7
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

о з

2O 0ZfSp.No 0 ¥ л ~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

2/5/156

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2824/0/9-21

23.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Військова академія (м. Одеса)

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

24983020

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 255 О зброєння та військова техніка,
ліцензований обсяг 24 (на рік), третій (освітиьо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Озброєння та
військова
техніка
(Освітньонаукова)

255

Назва
спеціальності

Рівень вищої освіти

Озброєння та
третій (освітиьовійськова техніка науковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
24

Д одаток У О / У У
до наказу М іністерства освіти і
науки У країни

від ЗО 03

20 У У р. № З У -Л -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4339

10.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2388/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02070921

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

8515

Другий (магістерський) рівень

4666

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

704

Д одаток / £ . ?$ГО
до наказу М іністерства освіти і
науки України
бід ^(Г)

£)£

20 У1/ р. №

3¥

Про переофоріуїлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4484

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2416/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Л уганський держ авний університет
внутріш ніх справ імені Е. О. Дідоренка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08682387

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 760 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

760

Додаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від Я о о з

20

/ р. №

я У **—

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
В их. № заяви ю ридичної особи

Дата

4485

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2417/0/9-21

17.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Л уганський держ авний університет
внутріш ніх справ імені Е. О. Дідоренка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08682387

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 540 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено дода ткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правоохоронна
діяльність

262

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Правоохоронна діяльність

перший
(бакалаврський)
рівень

540

Додаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О О З

20 *2У р. № 3 ^ - ' * -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4483

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2415/0/9-21

17.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Л уганський держ авний університет
внутріш ніх справ імені Е. О. Д ідоренка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08682387

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 120 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

120

Д одаток / Є . /Л~3
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 3 0 03

20 ^ / р . № 3 / - ^ -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4482

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

1/0/9.2-21

17.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Л уганський держ авний університет
внутріш ніх справ імені Е.О. Дідоренка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08682387

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 100 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

262

Назва
спеціальності
Правоохоронна діяльність

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

100

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 3 0 03

20д?у / р. №

З О -Л -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4481

23.03.202i

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2840/0/9-21

24.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Л уганський держ авний університет
внутріш ніх справ імені Е.О. Д ідоренка

Ідентифікацій ний код ю ридичної особи

08682387

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 10 (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньо11ауковпй/освітньотворчий) рівень

10

Д одаток

1

до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від

Оз

20 -«V р. № У У

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Д ата

3354

1 1.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2392/0/9-21

16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

П риватний заклад "М орський інститут
післядипломної освіти імені контрадмірала Ф едора Ф едоровича Уш акова"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

39956476

Переоформити ліцензію за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт,
ліцензований обсяг 150 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

експлуатація
суднових
енергетичних
установок

271

Річковий та морський
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

50

експлуатація
суднового
електрообладнання
і засобів
автоматики

271

Річковий та морський
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

20

Судноводіння

271

Річковий та морський
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

80

Д одаток у/іа. /Л £
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від % о 0 3

20 О / р. №

'/<—

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закон)- України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4397

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2408/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет охорони
здоров'я України імені П. Л. Ш упика

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01896702

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Другий (магістерський) рівень

50

Третій (освіти ьо-науковий/освітньо-творчий) рівень

27

Д одаток / £ . / 4
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 2 0 0 3

2 0 д ? /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої спиті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 1[рикінцевнх та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4394

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2405/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

І Іаціональний університет охорони
здоров’я України імені П. Л. Ш упика

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01896702

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Ф армація, промислова фармація,
ліцензований обсяг ЗО (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фармація,
промислова
фармація
(Освітньопрофесійна)

226

Назва
спеціальності
Фармація, промислова
фармація

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівен ь

зо

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 03

20 ^ / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4390

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2402/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет охорони
здоров’я України імені П. Л. Ш упика

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01896702

Переоформити ліцензію за спеціальністю 22 1 С томатологія, ліцензований обсяг 50
(на строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

стоматологія

221

Стоматологія

третій (освітньоиауковий/освітньотворчий) рівень

13

Д одаток / £ / І У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

03

20 -б / р. № 3

їїр о переоформлення ліцензій ііа провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «І [ро внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4392

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2403/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет охорони
здоров’я України імені ГІ. Л. Ш упика

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01896702

Переофзормити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 420
(на строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

медицина
(Освітньонаукова)

222

Медицина

третій (освітньонаукові ій/освітньотворчий) рівень

105

—

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О о В

20 ДМ р. № з у

Про п ер ео ф о р м л ен н я л іц ен зій fia п р о в ад ж ен н я о с в ітн ь о ї д ія л ьн о ст і
у сф ері ви щ о ї освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої е тап і 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

В их. № заяви ю ридичної особи

Дата

4395

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2406/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет охорони
здоров’я України імені П. Л. Ш упика

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01896702

Переоформити ліцензію за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та
лікування, ліцензований обсяг 10 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньотворчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено
додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

технології
медичної
діагностики та
лікування
(Освітньонаукова)

224

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Технології медичної
третій (освітньодіагностики та лікування науковий/освітньотворчий ) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
10

Д одаток

^

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від £ 0 0 3

- 0 3 3 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 1Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4393

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дач а

2404/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет охорони
здоров’я України імені П. Л. Ш упика

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01896702

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Ф армація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 12 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спєщальнос 11

Рівень вищої
освіти

Лінем юваний
обсяг.
осіб (на рік)

фармація,
промислова
фармація
(Освітньонаукова)

226

Фар \ іа ція. про,\ іисл ова
фармація

третій (освітньонауковп й/ос вітн ьотворчмй) рівень

12

До дато к Л

/в

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

20 ; ? / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту:»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4396

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2407/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет охорони
здоров’я України імені Г1. Л. Ш упика

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01896702

Переоформити ліцензію за спеціальністю 228 1Ісдіатрія, ліцензований обсяг 20 (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг.
осіб (на рік)

педіатрія

228

Педіатрія

третій (освітньонауковії й/освітньотворчпй) рівень

20

Д одаток Л Ж

/

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

20 ^ / р . № З У - л -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4493

13.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2420/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Національна академія сухопутних
військ імені гетьмана Петра
С агайдачного

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08410370

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

325

Другий (м агістерський) рівень

250

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

4

Д одаток У 6, У У У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від £ 0 0 3

20 • £ / р. № з У

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4376

1 1.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2393/0/9-21

16.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональний педагогічний
університет імені М. П. Д рагоманова

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125295

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перш ий (бакалаврський) рівень

7620

Другий (магістерський) рівень

5128

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

435

Д одаток

"

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від у у

0 2

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення осві тньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4868

23.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2846/0/9-21

24.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125295

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 120 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

120

Д одаток у / & / & £
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від О О 03

20 х7/ р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4870

23.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2848/0/9-21

24.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний педагогічний
університет імені М.П. Д рагоманова

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125295

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 65 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія

227

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фізична терапія,
ерготерапія

перший
(бакалаврський)
рівень

65

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від З О

02

20 3

/

р. № 3

¥ -Л -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4893

23.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2875/0/9-21

24.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Національний педагогічний
університет імені М.П. Д рагоманова

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125295

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 50 (на рік),
другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми

Назва
спеціальності

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)

Право
(Освітньонаукова)

081

Право

другий
(магістерський)
рівень

5

Право
(Освітньопрофесійна)

081

Право

другий
(магістерський)
рівень

45

Д одаток

Ґ& Р

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 20

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4871

23.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2849/0/9-21

24.03.2021

Найменування ю ридичної особи

І Іаціональний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02125295

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 П раво, ліцензований обсяг 10 (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг.
осіб (на рік)

Право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/осві гньотворчий) рівень

10

Додаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з о

03

20 ^

Р -№

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4407

12.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2411/0/9-21

17.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Харківський національний технічний
університет сільського господарства
імені Петра В асиленка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

00493741

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 75 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (па рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

75

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від Ю 0 3

20 ^

Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
У сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої етап і 24 Закону України «Про вищу освіту«,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4033

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2782/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Х арківський національний технічний
університет сільського господарства
імені Петра Василепка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

00493741

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 5 (на рік), третій (освітпьонауковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

1Іазва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Транспортні
технології

275

Транспортні технології
(на авюмобільному
транспорті)

третій (освітньонауковий, освітньотворчий) рівень

5

&/

Додаток

до наказу Міністерства освіти і
науки України

від З О 0 3 20

р. № 3 ¥ А—

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «І Іро вищу освіту»,
пунк ту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4528

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2453/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

І їаціональний універси і ет "Одеська
морська академія"

Ідентифікаційний код юридичної особи

01127799

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Азовський морський інститут
Національного університету "Одеська
морська академія"

Іден тифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

24462403

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

100

Другий (магіс і ерський) рівень

20

Додаток /Р&'
до наказу Міністерства освіта і
науки України
0 д, 20

від

р. № 0Щ - А -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4527

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2454/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Одеська
морська академія"

Ідентифікаційний код юридичної особи

01127799

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Азовський морський інститут
Національного університету "Одеська
морська академія"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

24462403

Переоформити ліцензію за спеціальністю 271 Річковий та морський транспорт,
ліцензований обсяг 350 (па рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено до дач кове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Навігація і
управління
морськими
суднами
Управління
судновими
технічними
системами і
комплексами

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

271

Річковий та морський
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

271

Річковий та морський
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
210

140

Д одаток

№ *£

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О О з

20

р. №

л_

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4802

19.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2767/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональний університет "Одеська
морська академія"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

01127799

Найменування відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

Д унайський інститут Н аціонального
університету "О деська морська
академія"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу ю ридичної особи

22515785

П ереоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
25

Додаток '/Є .
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 З У р. № З У -у

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4491

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2447/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Вищий навчальний заклад
"Університет імені Альфреда Нобеля"

Ідентифікаційний код юридичної особи

20201672

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

1565

Другий (магіс і Орський) рівень

1225

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

50

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О ( 0 3

20

р. № 3 ¥ - А —

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4492

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2446/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Вищий навчальний заклад
"Університет імені Альфреда Нобеля"

Ідентифікаційний код юридичної особи

20201672

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 180 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
перший
(бакалаврський)
рівень

180

Додаток / б . //б £
до наказу Мініс терства освіти і
науки України
від З О 03

20 3 / р.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої с татті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4490

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2448/09-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Вищий навчальний заклад
"Університет імені Альфреда Нобеля"

Ідентифікаційний код юридичної особи

20201672

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 100 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Право
081
(Освітньопрофесійна)

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
100
другий
(магістерський)
рівень

Додаток -А !
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від ЗО 0 3

20^/р. № З У -А -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4495

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2444/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Вищий навчальний заклад
"Університет імені Альфреда Нобеля"

Ідентифікаційний код юридичної особи

20201672

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Філія "Кременчуцький інститут вищого
навчального закладу "Університет імені
Альфреда Нобеля"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

25171464

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
420

Додаток у / £ / ’7^ Р
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

20^/р.№

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4504

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2456/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Донецький національний університет
імені Василя Стуса

ідентифікаційний код юридичної особи

02070803

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 240 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
перший
(бакалаврський)
рівень

240

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

о3>

20 $ / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої осві ти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дача

4505

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2455/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Доне ц ьки н нац іо нал ьн и й ун івере ит ет
імені Василя Стуса

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070803

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 120 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено дода ткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Право
(Освітньопрофесійна)

081

1Іазва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензеваний обсяг,
осіб (на рік)
освіти
120
другий
(магістерський)
рівень

Додаток у /£ ,
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 5

20

№ З У -хі^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4503

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дача

2457/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Донецький національний університет
імені Василя Стуса

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070803

Переоформи ш ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 16 (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми
Право
(Освітньонаукова)

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
16

Додаток у /£ . /< ?/
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4489

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2449/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Комунальний заклад вищої освіти
«Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної особи

02126107

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
330

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 ^

Р- № З У-/1-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4530

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2461/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071100

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

2740

Другий (магістерський) рівень

1774

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

82

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 ^ - / р . № з

Про переоформлення ліцензій на провадження освіт ньої діяльності
у сфері вищої освіт и
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4529

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дача

2452/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071100

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 120 (на
строк навчання), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
перший
(бакалаврський)
рівень

зо

Додаток Л &
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 3 0 0 2 , 20 З 'ґ р. №
Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4536

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2437/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Пол тавська
політехніка імені Юрія Кондратюка"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071100

Переоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
50 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Теплоенергетика

144

Назва
спеціальнос гі

Рівень вищої
освіти

Теплоенергетика

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
50

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З о

20 р / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4534

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дача

2439/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071100

Переоформи ти ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 320 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Архітектура та
містобудування

191

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Архітектура та
містобудування

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
80

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

20 ^ Р - №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4532

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2450/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка"

ідентифікаційний код юридичної особи

02071100

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 50 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Фізична
терапія,
ерготерапія

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
перший
(бакалаврський)
рівень

50

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
03

від

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4535

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2438/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071100

Переоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
ЗО (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для
якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Геплоенері етика
(Освітньопрофесійна)

144

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Теплоенергетика

другий
(магістерський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
ЗО

Додаток / / ^
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З о 0 3

20 ^

Р- № З У - / 1-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4533

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2440/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Полтавська
полі техніка імені Юрія Кондратюка"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071100

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 160 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:

Архітектура
будівель і
споруд
(Освітньопрофесійна)
Дизайн
архітектурного
середовища
(Освітньопрофесійна)
Містобудування
(Освітньопрофесійна)

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
32

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

191

Архітект ура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

24

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

24

Назва освітньої
Код
спеціальності
програми

Додаток У О
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20Д З/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 час тини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи
4531

Дата
15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2451/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет "Полтавська
політехніка імені Юрія Кондратюка"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071100

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 10 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Архітектура та
містобудування
(Освітньонаукова)

191

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Архітектура та
містобудування

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
10

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від д о о з

2$ О / р. № З ■У-''-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4500

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2460/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківська державна академія фізичної
культури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02928261

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

870

Другий (магістерський) рівень

140

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

15

Додаток

у/(о, / 9 /

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

20 ^ / р . № -?■¥- / с

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої сіаїті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4501

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2459/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківська державна академія фізичної
культури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02928261

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 100 (па рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено дода і кове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія

227

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
перший
(бакалаврський)
рівень

100

Додаток у/61
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 0 / р. № З У - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4502

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2458/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківська державна академія фізичної
культури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02928261

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 27 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
227
Фізична
терапія
(Освітньопрофесійна)

Назва
спеціальності
Фізична терапія,
ерготерапія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

27

Додаток У У /9 ^ 5
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 09,

20 ^ / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4487

12.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2445/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Херсонський державний аграрноекономічний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

00493020

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої осві ти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Початковий рівень (короткий цикл)

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
75

Перший (бакалаврський) рівень

1690

Другий (магістерський) рівень

845

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

80

Д одаток

/З У

до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від з р

о з

20 3 3 р. № 3?¥-л__

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4551

15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2427/0/9-21

17.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Приватний заклад вищ ої освіти "Арт
академія сучасного мистецтва імені
Сальвадора Далі"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

32978839

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Перший (бакалаврський) рівень
Другий (магістерський) рівень

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)
440
20

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від £ 0

03

2 0 ^ / р. №

Про переоформ лення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

1357; 1217

22.03.2021; 15.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2742/0/9-21; 8666/0/1-21

22.03.2021; 16.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Приватне акціонерне товариство
"Вищий навчальний заклад
"М іж регіональна Академія управління
персоналом"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

00127522

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 226 Ф армація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 225 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Фармація

226

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фармація, промислова
фармація

перший
(бакалаврський)
рівень

75

Д одаток у / £ /
до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від

р. №

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4833

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2787/0/9-21

23.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональна академія внутріш ніх справ

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08751177

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

300

Другий (магістерський) рівень

300

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

зо

Д одаток ^ 0 № 2 до наказу М іністерства освіти і
науки України

від ЗО 03

20 ^?/ р. № ЗЗ-уС.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4835

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2789/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

І Іаціональна академія внутріш ніх справ

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08751177

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 4830 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

4830

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
03

від

20

р. № 5 У - /

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4834

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2788/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

І Іаціональна академія внутріш ніх справ

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08751177

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 3200 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за осві тніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правоохоронна
діяльність

262

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Правоохоронна діяльність

перший
(бакалаврський)
рівень

1067

Д одаток У '£
до наказу М іністерства освіти і
науки України

ЗО 02 20 УУР- № З-У-/і—

ВІД

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стат її 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4837

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2791/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональна академія внутріш ніх справ

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08751177

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 2700 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальнеє її

Керівники та
професіонали у
галузі правознавства
та правоохоронної
діяльності
(Освітньопрофесійна)

081

Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

2700

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 <33 р. № 3 у

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4836

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2790/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональна академія внутріш ніх справ

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08751177

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 2000 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

262

Назва
спеціальності
Пра воо хоро нна д іял ьність

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

1000

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері ви щ о ї освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4838

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2792/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональна академія внутріш ніх справ

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

08751177

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 150 (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

081

Право

третій (освітиьонауковий/освітньотворчий) рівень

150

Д одаток у / £>,
до наказу М іністерства освіти і
науки України

від ЗО 0 3

Р- № 3 ^

^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої етап і 24 Закону України «Про вищу освіту/;,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

31/867

2? 0° 2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2134/0/9-21

11.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональна академія Д ерж авної
прикордонної служби України ім.
Богдана Х мельницького

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

14321481

Переоформити ліцензію за спеціальністю 252 Безпека держ авного кордону,
ліцензований обсяг 300 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми
Безпека
державного
кордону

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Без пєка де ржавно го
кордону

перший
(бакалаврський)
рівень

300

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О

03

20 * ?/р . №

Vі

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

31/867

22.02.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Да та

2134/0/9-21

11.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональна академія Д ерж авної
прикордонної служби України ім.
Богдана Х мельницького

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

14321481

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 120 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Правоохоронна
діяльність

262

Правоохоронна діяльність

перший
(бакалаврський)
рівень

120

Д одаток /бг< £& У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

20

р. №

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 1Ірикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

31/867

22.02.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2134/0/9-21

1 1.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональна академія Д ерж авної
прикордонної служ би України ім.
Богдана Х мельницького

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

14321481

Переоформити ліцензію за спеціальністю 252 Безпека держ авного кордону,
ліцензований обсяг 100 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Безпека
державного
кордону
(Осві гпьопрофесійна)

252

Безпека державного
кордону

другий
(магістерський)
рівень

100

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 3(9 0 ^

2 0 ^ / р . № $ ¥ -А -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

31/867

22.02.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2134/0/9-21

11.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Н аціональна академія Д ерж авної
прикордонної служ би України ім.
Богдана Х мельницького

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

14321481

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 253 Військове управління (за видами
збройних сил), ліцензований обсяг 20 (на рік), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Військове
управління
(Освітньопрофесійна)

253

Військове
управління (за
видами збройних
сил)

другий
(магістерський)
рівень

20

Д одаток

/

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від з р о З

20 2 { р. № з $ г -/*-

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

31/867

22.02.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2134/0/9-21

1 1.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональна академія Д ерж авної
прикордонної служ би України ім.
Богдана Х мельницького

Ідентиф ікаційний код ю ридичної особи

14321481

П ереоф ормити ліцензію за спеціальністю 262 П равоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 25 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Правоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

262

Правоохоронна діяльність

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

25

Д одаток

- /В,

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З р о з

20 і ? / р. № 3 3 - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

31/867

22.02.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2134/0/9-21

11.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональна академія Д ерж авної
прикордонної служ би України ім.
Богдана Х мельницького

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

14321481

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 5 (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право
(Освітньонаукова)

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

5

Д одаток

У6

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О

2 0 І У р. №

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дача

31/867

22.02.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2134/0/9-21

11.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Н аціональна академія Д ерж авної
прикордонної служ би України ім.
Богдана Х мельницького

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

14321481

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 252 Безпека держ авного кордону,
ліцензований обсяг 5 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Безпека
державного
кордону
(Освітньонаукова)

252

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Безпека державного третій (освітньокордону
науковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
5

Додаток J £ ,
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від з р о з

20Д У р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4612

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2677/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Білоцерківський національний
аграрний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

00493712

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

1685

Другий (магістерський) рівень

845

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

25

Додаток У £- Л / &
до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4614

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2673/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Білоцерківський національний
аграрний університет

ідентифікаційний код юридичної особи

00493712

Переоформити ліцензію за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина, ліцензований
обсяг 200 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Ветеринарна
медицина

21 1

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ветеринарна медицина

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
200

Додаток

Л //

до наказу Міністерства освіти і
науки України

від З

Р

03

2 0 ^ /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4616

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2667/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Білоцерківський національний
аграрний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

00493712

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 40 (на рік),
другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
прої рам и
спеціальності
081
Право
(Освітньопрофесійна)

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

40

Додаток /(£. с£/*£
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від ЗО 03 2 0 ^ р- №
Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4613

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2674/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Білоцерківський національний
аграрний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

00493712

Переоформити ліцензію за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, сані тарія і
експертиза, ліцензований обсяг 25 (на рік), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Ветеринарна
гігієна,
санітарія і
експертиза
(Освітньопрофесійна)

212

Назва
спеціальності
Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

25

Додаток /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 Щ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4663

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2576/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Приватний заклад вищої освіти
"Карпатський університет імені
Августина Волошина"

Ідентифікаційний код юридичної особи

31477568

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (па рік)

Перший (бакалаврський) рівень

175

Другий (магістерський) рівень

90

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

7

Додаток /У £ ,Л У У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З о

03

Р- № 3

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4665

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2574/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Приватний заклад вищої освіти
"Карпатський університет імені
Августина Волошина"

Ідентифікаційний код юридичної особи

31477568

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 90 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правознавство
та
правозахйена
діяльність

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
90

До дато к

"

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від
20 д ? /р . № З У - ,
Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4664

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2575/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Приватний заклад вищої освіти
"Карпатський університет імені
Августина Волошина"

Іден тифікаційний код юридичної особи

31477568

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 20 (на рік),
другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Правознавство
та
правозахисна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень витої Л іііензова ний обся г.
осві ги
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

20

Додаток У £ *
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ££>

20 ^ / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої сіагті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4600

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2681/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

1208

Другий (магістерський) рівень

590

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

62

Додаток № *

¥

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від з р

03 20 *У р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4623

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2657/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформиш ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 125 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Право

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
перший
(бакалаврський)
рівень

125

Додаток , / £ ,
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

20 2 / р. № 3 3 3 Л._

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4622

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2658/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 2 1 0 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва осві тньої
Код
програми
спеціальності
Правоохоронна
діяльність

262

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Правоохоронна діяльність

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
70

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

20 * ? / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4626

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2651/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформи ш ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 100 (на рік), перший
(бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено
додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні технології (на
перший
автомобільному
(бакалаврський)
транспорті)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
100

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 3 0 0 3

2 0 ^ 3 р.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаїті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4621

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2660/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформити ліцензію за спеціальністю 293 Міжнародне право, ліцензований
обсяг 50 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Міжнародне
право

293

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Міжнародне право

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
50

Додаток

/

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

20 ^ / р . №

^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пунк ту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4624

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2655/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 100 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освіт ньої
Код
програми
спеціальності
Право
(Освітньопрофесійна)

081

Назва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

100

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від $о 03

20Д ?Хр. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4620

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2663/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльніс ть,
ліцензований обсяг 110 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
262
Правоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

Назва
спеціальності
Правоохоронна діяльніс ть

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

55

Д од а го к /

333

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 3-0 0 3

20 * ? /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4625

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2653/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 35 (на рік), другий (магістерський)
рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)
(Освітньопрофесійна)

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

другий
Транспортні технології (на
автомобільному транспорті) (магістерський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
35

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 0 3

20 ^ р .

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дача

4627

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2649/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет митної справи та фінансів

Ідентифікаційний код юридичної особи

39568620

Переоформиш ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 15 (на рік),
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підго товка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми
081 Право
(Освітньонаукова)

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

081

Право

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
15

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 0 3

р. №

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4599

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2682/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Університет економіки і
підприємництва

Ідентифікаційний код юридичної особи

22783304

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

135

Другий (магістерський) рівень

50

Додаток

£

до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД

ЗО 0 3

20 Р / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4542

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2436/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.
Бекетова

ідентифікаційний код юридичної особи

02071151

Переоформи ти ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої осві ти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

3660

Другий (магістерський) рівень

2515

Третій (освітньо-науковий/освітпьо-творчий) рівень

87

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від г о 02> 20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4550

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата
17.03.2021

2428/0/9-21
Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.
Бекегова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071151

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 150 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Архітектура

191

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Архітектура та
містобудування

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
150

Додаток у К
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

<23

20

р. № З р - А

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої етапі 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4547

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2431/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.
Бекеюва

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071151

Переоформити ліцензію за спеціальністю 263 Цивільна безпека, ліцензований обсяг
160 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Аудит та
консалтингова
діяльність в
охороні праці
Охорона праці

263

Цивільна безпека

перший
(бакалаврський)
рівень

263

Цивільна безпека

Цивільний
захист

263

Цивільна безпека

перший
(бакалаврський)
рівень
перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
70

70

20

Додаток /<£г
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 3 0 0 3

20 <Т/ р. № 3 ^ - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої осві ти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4545

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2433/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.
Бекетова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071151

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 250 (на рік), перший
(бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено
додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Транспортні
технології
(міський
транспорт)

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспор тні технології (на
перший
автомоб іль11ому трапспортї) (бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
250

Додаток / С Л
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ЗО 0 3

20 £ / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4549

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2429/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.
Бекетова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071151

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 100 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додат кове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

25

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

25

Код
Назва освіт ньої
програми
спеціальності
Архітектура
будівель і
споруд
(Освітньонаукова)
Архітектура
будівель і
споруд
(Освітньопрофесійна)
Дизайн
архітектурного
середовища

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
25

(Освітньопрофесійна)
Містобудування
(Освітньопрофесійна)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

25

Додаток У К < /£ /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від $ £ о з

2 0 ^рур. № З У - Л ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дача

4546

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2434/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.
Бекегова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071151

Переоформи ти ліцензію за спеціальністю 263 Цивільна безпека, ліцензований обсяг
180 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Охорона праці
263
(Освітньопрофесійна)

Назва
спеціальності
Цивільна безпека

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

90

Додаток У(£?,
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від 30> 0 3

20

л р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до гіункіу 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4548

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2430/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.
Бекетова

ідентифікаційний код юридичної особи

02071151

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 7 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Архітектура та
містобудування
(Освітньонаукова)

191

Назва
спеціальності

Рівень вищої
осві ги

Архітектура та
містобудування

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
7

Додаток / С / ^ 3
до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД вО

03

20 р ^Р- №

3 % -^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4543

15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2435/0/9-21

17.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
міського господарства імені О.М.
Бекетова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071151

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології, ліцензований
обсяг 8 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною
для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за
освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється
підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження
ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні
технології (за
видами)
(Освітньонаукова)
Транспортні
технології.
Електротранспорт
(Освітньонаукова)

275

Тра непоргн і технології

тре тій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

275

Транспортні технології

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
4

4

Д одаток У ^ г <*?
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

20 2 ^ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4797

19.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2766/0/9-21

23.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Одеський національний медичний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010801

П ереоф ормити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищ ої освіти із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти

Л іцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

200

Другий (магістерський) рівень

100

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

@3,

2 0 с ? / р. №

/~Л —

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4603

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2495/0/9-21

18.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Одеський національний медичний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010801

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 1500
(на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для
якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Медицина
(Освітньопрофесійна)

222

\

Назва
спеціальності
Медицина

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

1500

Д одаток У***
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від ^<2 03

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закон)' України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

В их. № заяви ю ридичної особи

Дата

4605

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2498/0/9-21

18.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

Одеський національний медичний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010801

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 226 Ф армація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 250 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Фармація,
промислова
фармація
(Освітньопрофесійна)

226

Назва
спеціальності
Фармація, промислова
фармація

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

250

Д одаток Л

З ?

до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від - 6 0 0 3

20 ^

Р- № З У

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4604

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2496/0/9-21

18.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

О деський національний медичний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010801

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 221 С томатологія, ліцензований обсяг 300
(на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для
якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійсню є ться підготовка фахівців із
збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Стоматологія
(Освітньопрофесійна)

221

Назва
спеціальності
Стоматологія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

о
о

Назва освітньої
Код
програми
спеціальності

Д одаток

З &Р

до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від з о

0 3

р. № З - У - 'О

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
В их. № заяви ю ридичної особи

Дата

4607

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

25 02/0/-21

18.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Одеський національний медичний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010801

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 221 Стоматологія, ліцензований обсяг 10
(на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Стоматологія
(Освітньонаукова)

221

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Стоматологія

третій (освітньонаукові І Й / О С В І Т П Ь О творчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
10

Д одаток

УУУ

до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від з о

о _9

2 0 2?-/р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4606

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2500/0/9-21

18.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

О деський національний медичний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010801

П ереоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 40 (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Медицина
(Освітньонаукова)

222

Медицина

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

40

Д одаток у /С . Л У &
до наказу М іністерства освіти і
науки У країни
від

2 0 ^ / 'р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4608

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2505/0/9-21

18.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Одеський національний медичний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010801

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Ф армація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 5 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запровадж ено додаткове
регулю вання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійсню ється підготовка фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Фармація,
промислова
фармація
(Освітньонаукова)

226

Фармація, промислова
фармація

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

5

До дато к

V /

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від

р. № з у -уі

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої етап і 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи

Дата

4609

16.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2508/0/9-21

18.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Одеський національний медичний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010801

Переоформити ліцензію за спеціальністю 228 Педіатрія, ліцензований обсяг 10 (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запровадж ено додаткове регулю вання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійсню ється підготовка
фахівців із збереж енням ліцензованого обсягу без проходж ення ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Педіатрія
(Освітньонаукова)

228

Педіатрія

третій (освітньонауковий/освітиьотворчий) рівень

10

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ‘3 0 0 3

Ю З 'Ґ р. № у * ґ-* * о

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4644

17.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2523/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Інститут рослинництва ім.В.Я.Юр'єва
Національної академії аграрних наук
України

Ідентифікаційний код юридичної особи

00497176

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищ ої освіти
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
15

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

20 £ у р.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4714

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2593/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний науковий центр
"Інститут землеробства Національної
академії аграрних наук України"

Ідентифікаційний код юридичної особи

00496834

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освітиьо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
15

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД З О

О 3 20

Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4715

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2596/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Інститут рибного господарства
Національної академії аграрних наук
України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

04372342

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

8

Додаток / С .Х Л 'Ґ
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від $ о 0 3

20

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4680

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2605/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний науковий центр
"Інститут грунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського"

Ідентифікаційний код юридичної особи

00497058

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

12

Додаток / £ г Я У £
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від %р 03

20 *2/р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4781

19.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2751/0/9-21

22.03.2021

Найменування юридичної особи

Інс титут захисту рослин Національної
академії аграрних наук України

Ідентифікаційний код юридичної особи

05523406

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

10

Д од ато к /£ * <&У£
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З о

03

20 Я / р. № з

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4629

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2521/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Державна установа Інститут зернових
культур Національної академії
аграрних наук України

Ідентифікаційний код юридичної особи

00496662

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освіти ьо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

10

Додаток /б'гЯ Л /с?
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від з О 0 3

2 0 2 / р. №

3 ¥ -'

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої сипті 24 Закон)- України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

3885

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2518/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Він н и ц ь к и й н а ц іо н ал ь н и й а гр а р н и й
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

00497236

Переоформити ліцензію за спеціальністю 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і
експертиза, ліцензований обсяг 50 (на рік), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Ветеринарна
гігієна,
санітарія і
експертиза
(Освітньопрофесійна)

212

Назва
спеціальності
Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

Рівені, вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівен ь

50

Додаток У С
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ЗО 0 3

20 Д ? /р . № 3 ¥-У*-~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4610

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2510/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010669

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освітиьо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
50

Додаток /£ * .
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ^

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
В их. № заяви юридичної особи

Дата

4651

17.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2529/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010669

Переоформити ліцензію за спеціальністю 221 Стоматологія, ліцензований обсяг 300
(на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для
якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Стоматологія
(Освітньопрофесійна)

221

Назва
спеціальності
Стоматологія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

150

Додаток

Лз Л

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

2 0 ^ / р.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4652

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2530/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010669

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 Медицина, ліцензований обсяг 1400
(на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для
якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Медицина
(Освітньопрофесійна)

222

Назва
спеціальності
Медицина

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівен ь

1400

Додаток у /£ г
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від з о О з

2 0 ^ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4653

17.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2531/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010669

Переоформити ліцензію за спеціальністю 225 М едична психологія, ліцензований
обсяг 100 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Медична
психологія
(Освітньопрофесійна)

225

Назва
спеціальності
Медична психологія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

100

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД 3 0 0 3

20

р. № 3 ^ - ^ ~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4646

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2524/0/9-2)

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010669

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 500 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Фармація.
промислова
фармація
(Освітньопрофесійна)

226

Назва
спеціальності

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)

Фарманія, пром псло ва
другий
фармація
(магістерський)
рівень

350

Додаток у/Є. Л4~У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 3£> о з

2 0 ^ /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4650

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2527/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова

Ідентифікаційний код ю ридичної особи

02010669

Переоформити ліцензію за спеціальністю 228 Педіатрія, ліцензований обсяг 150 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Педіатрія
(Освітньопрофесійна)

228

Педіатрія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

100

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
бід

о%

20

Р/

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4660

17.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2532/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010669

Переоформити ліцензію за спеціальністю 221 Стоматологія, ліцензований обсяг 15
(на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено дода ткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Стоматологія
(Освітньонаукова)

221

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Стоматологія

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

15

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від з о

03

20 О / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаї ті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4661

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2533/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. 1. Пирогова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010669

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 Медицина, ліцензований обсяг 130
(на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освіти ьої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Медицина
(Освітньонаукова)

222

Медицина

третій (освітньонауковий/освітиьотворчий) рівень

.

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
130

Додаток / £ г
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від г о

03

20

р. № З У - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4662

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2534/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Вінницький національний медичний
університет ім. М. І. Пирогова

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010669

Переоформити ліцензію за спеціальністю 228 Педіатрія, ліцензований обсяг 60 (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
слеціальнос гі

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Педіатрія
(Освітньонаукова)

228

Педіатрія

третій (освітньонауковії й/освітньотворчий) рівень

60

Додаток /£ Г
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від з р о %

2 0 ^ / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4618

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2513/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Донецький юридичний інститут МВС
України

Ідентифікаційний код юридичної особи

08571423

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
105

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

(2з

20

р .№ ^ -л

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4619

16.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2516/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Луганська державна академія культури
і мистецтв

Ідентифікаційний код юридичної особи

26204964

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень
Другий (магістерський) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

1220
155

Додаток

/ £ г скі&Р

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

2 0 XV Р- № в - * - ' 1-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/59

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2543/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 253 Військове управління (за видами
Збройних Сил), ліцензований обсяг 280 (на рік), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Льотна експлуатація
та бойове
застосування літаків

253

Військове
управління (за
видами Збройних
Сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

60

Л ьотн а екс пл уа гац ія
та бойове
застосування
вертольотів

253

Військове
управління (за
видами Збройних
Сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

70

Навігація та бойове
застосування
літальних апаратів

253

Військове
управління (за
видами Збройних
Сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

ЗО

Бойове управління
польотами авіації

253

Військове
управління (за
видами Збройних
Сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Управління діями
підрозділів військ
протиповітряної
оборони Сухопутних
військ

253

Військове
управління (за
видами Збройних
Сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

70

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Зо о з

20;? 4 р. № З б г3 ~

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/62

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2545/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил),
ліцензований обсяг 20 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Моральнопсихологічне
забезпечення
підрозділів
Повітряних Сил

254

Забезпечення військ
(сил)

перший
(бакалаврський)
рівень

20

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/64

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2542/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка,
ліцензований обсяг 50 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва осві і ньої
програми

Код
спспіальпосі і

Назва
спипальнос і і

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Комплекси та
системи зенітного
озброєння
Сухопутних військ

255

Озброєння та
військова техніка

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Додаток У С
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ЗО 0 3

20

р. N° 3 - ? - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/65

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2536/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт, ліцензований
обсяг 350 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Технології та
технологічне
обладнання
аеропортів

272

Авіаційний
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

зо

Авіаційне
озброєння

272

Авіаційний
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

60

Військові літаки,
вертольоти та
авіадвигуни

272

Авіаційний
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

140

Льотна експлуатація
повітряних суден

272

Авіаційний
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

60

Обслуговування
повітряних суден

272

Авіаційний
транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

60

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 9о 0 3

2 0 ^ / Р- ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/60

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Лага

2544/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 253 Військове управління (за видами
Збройних Сил), ліцензований обсяг 150 (на рік), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальнеє ті

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг.
осіб (на рік)

Льотна експяуатац ія
та бойове
застосування літаків
(Освітньопрофесійна)

253

Військове
управління (за
видами Збройних
Сил)

другий
(магістерський)
рівень

40

Л ьотн а експ луатац ія
та бойове
застосування
вертольотів
(Освітньопрофесійна)

253

Військове
управління (за
видами Збройних
Сил)

другий
(магістерський)
рівень

50

Навігація та бойове
застосування

253

Військове
управління (за

другий
(магістерський)

15

літальних апаратів
(Освітньопрофесійна)
Бойове управління
польотами авіації
(Освіти ьопрофесійна)

253

видами Збройних
Сил)

рівень

Військове
управління (та
видами Збройних
Сил)

друіий
(маї'істерський)
рівень

45

Додаток

, / 6і,

'(& Г

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Я о О з

20 я / р. № 2 У - у ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/63

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2541/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил),
ліцензований обсяг 20 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Морально психологічне
забезпечення
підрозділів
Повітряних Сил
(Освітньопрофесійна)

254

Забезпечення військ
(сил)

другий
(магістерський)
рівень

20

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від з о 03>

20 2 ґ р. № 3

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/72

02.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2540/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка,
ліцензований обсяг 50 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Комплекси та
системи зенітного
озброєння
Сухопутних військ
(Освітньопрофесійна)

255

Озброєння та
військова техніка

другий
(магістерський)
рівень

50

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від % о 0 3

20 у / р. № З У - / ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 І Ірикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/66

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2537/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт, ліцензований
обсяг 200 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запровадж ено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Технології та
технологічне
обладнаїіня аеропортів
(Освітньо-профес ійна)

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

10

Авіаційне
озброєння
(Освітньо-професійна)

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

40

Військові літаки,
вертольоти та
авіадвигуни
(Освітньо-професійна)

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

120

Технології робіт та
технологічне
обладнання аеропортів
(Освітньо-профес ійна)

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

10

Технічне
обслуговування та
ремонт повітряних
суден і авіадвигунів
(Освіти ьо-професій на)

272

Авіаційний
транспорт

другий
(магістерський)
рівень

20

Дод ато к / С / &
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від д о 0 3

20

р. № З Г - Л-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/61

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2546/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 253 Військове управління (за видами
Збройних Сил), ліцензований обсяг 5 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньотворчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено
додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Військова кіберне гика
та управління
військами
(Освітньо-наукова)

253

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Військове
третій (освітньоуправління (за науковий/освітньовидами Збройних гворчий) рівень
Сил)

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
5

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від %0 0 3

20

Р- №

л

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закон) України «Про вищу освіту»,
пункту 2 1[рикінцевпх та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/73

02.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2538/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка,
ліцензований обсяг 5 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Комплекси та
системи озброєння і
військової техніки
(Ос віт ньо-нау ко ва )

255

Озброєння та
військова техніка

третій (освітньоиауковпй/освітньотворчмй) рівень

5

Додаток у /б ]
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0

20 ХУ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

350/176/41-244/67

01.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2539/0/9-21

18.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський національний університет
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Ідентифікаційний код юридичної особи

24980799

Переоформити ліцензію за спеціальністю 272 Авіаційний транспорт, ліцензований
обсяг 5 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною
для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за
освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється
підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження
ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обся г,
о сіб

Створення та
експлуатація
авіаційного транспорту
(Освітньо-наукова)

272

Авіаційний
транспорт

тр етій

( о с в і ІНЬО-

и а у к о в и й /о с в іт н ь о т в о р ч и й )

р ів ен ь

(н а рік )

5

Додаток У 6ГЛ У /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від % о 03

20 £ * р. № 3

ах

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу осві ту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4681

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2577/0/9-21

19.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Харківський національний університет
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної особи

08571096

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

570

Другий (магістерський) рівень

365

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

20

Додаток / я л # * ,
до наказу Міністерства освіти і
науки України
03

від

2 0 * ? / р. Ш З ^ - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положені. Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4699

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2587/0/9-21

19.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та
лікування, ліцензований обсяг 40 (на рік), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено дода ткове
регулювання, за осві тніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Лабораторна
діагностика

224

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Технології медичної
діагностики та лікування

перший
(бакалаврський)
рівень

40

Додаток

У£, У#З

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З о

р 3

20 £ / р. № з у -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері В И Щ О Ї освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту«,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4701

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Да і а

2589/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 80 (н ар ік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Фізична
терапія,
ерготерапія

227

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (па рік)

Фізична терапія,
ерготерапія

перший
(бакалаврський)
рівень

80

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 о о з

2 0 ; ? / р. №

л^_

Про переоформлення ліцензій па провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4700

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Лата

2588/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 221 Стоматологія, ліцензований обсяг 600
(на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Стоматологія
(Освітньопрофесійна)

221

Назва
спеціальності
Стоматологія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
освіти
другий
(магістерський)
рівень

120

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від з

о

р

з 20 ^ / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно д о пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4692

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2579/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 Медицина, ліцензований обсяг 6600
(на строк навчання), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Медицина
(Освітньопрофесійна)

222

Назва
спеціальності
Медицина

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

1100

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ЗО 03 20

Р- № 3^-0—

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері в и щ о ї освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаз і і 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4698

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2585/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та
лікування, ліцензований обсяг 50 (на рік), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Лабораторна
діагностика
(Освітньопрофесійна)

224

Назва
спеціальності
Технолог! і' медичмої
діагностики та лікування

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівен ь

50

До дато к
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої етап і 24 Закон) України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дача

4689

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2578/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 4300 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва ос віти ьої
програми

Код
спеціальності

Технології
парфумернокосметичних
засобів (Освітньопрофесійна)

226

Фармація, промислова
другий
фармація
(магістерський)
рівень

150

Фармація
(Освітньопрофесійна)

226

Фармація, промислова
другий
фармація
(магістерський)
рівень

710

Назва
спеціальності

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (па рік)

Додаток У 6Г УУ&*
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

О З

20 ДУ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4697

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2584/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 228 Педіатрія, ліцензований обсяг 100 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Педіатрія
(Освітньопрофесійна)

228

Назва
спеціальності
Педіатрія

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

100

Додаток

/

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від & о

20 р / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої о с в і т
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
В их. № заяви юридичної особи

Дата

4695

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2582/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 221 Стоматологія, ліцензований обсяг 12
(на строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Стоматологія
(Освіти ьонаукова)

221

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Стоматологія

третій (освітиьонауковий/освітньотворчий) рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
->
О

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

&з

20

р.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4694

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2581/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 Медицина, ліцензований обсяг 200
(на строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Медицина
(Освітньонаукова)

222

Медицина

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

50

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД 6 0 0 3

20 ^

Р- № 3

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4693

18.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2580/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 60 (на строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньотворчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено
додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Фармація
(Освітньонаукова)

226

Фармація, промислова
фармація

третій (освітньонауковії й/освітньотворчий) рівень

15

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
віл

(93

20 ^

Р- Л- £ ¥ - * -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
У сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4696

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дала

2583/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Запорізький державний медичний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

02010741

Переоформити ліцензію за спеціальністю 228 Педіатрія, ліцензований обсяг 10 (на
рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Педіатрія
(Освітньонаукова)

228

Педіатрія

третій (осві тньонауковий/освітньотворчий) рівень

10

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

20 2/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4719

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2598/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Львівський національний університет
ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С. 3. Ґжицького

Ідентифікаційний код юридичної особи

00492990

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Початковий рівень (короткий цикл)

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
45

Перший (бакалаврський) рівень

1375

Другий (магістерський) рівень

695

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

50

Додаток У ^ У У У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від $ о ОВ

20

р. № 3 ^ - / С

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4786

19.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2756/0/9-21

22.03.2021

Найменування юридичної особи

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070909

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

4195

Другий (магістерський) рівень

2090

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

283

Додаток у/
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ^ 0 0 3

20 Я '/ Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4815

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2775/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070909

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 50 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
1Іазва освітньої
Код
спеціальності
програми
со
о

Будівельне та
містобудівне
право

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Додаток

<&?£

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 6,0 0 3

20

р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4812

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2772/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070909

1(ереоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
100 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запроваджено додаткове регулювання, за осві тніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Енергетичний
менеджмент,
еиергоефективні
мушці пальні та
промислові
теплові
технології

144

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Теплоепергс і пка

перший
(бакалаврський)
рівень

100

Додаток / £ '.< £ ? Здо наказу Міністерства освіти і
науки України
Є 0, 0 .3

від

20 ^

Р- № 3 ¥ - ' л

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4813

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2773/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070909

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 1600 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для дос тупу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Архітектура

191

Архітектура та
містобудування

перший
(бакалаврський)
рівень

6

Архітектура та
містобудуван ня

191

Архітектура та
містобудуван іія

перший
(бакалаврський)
рівень

394

Додаток

<£<Р<Р

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

оз

20 е ? /р .

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4814

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2774/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070909

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 600 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Архітектура
будівель і
споруд
(Освітньонаукова)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

172

Архітектура
будівель і
споруд
(Освітньопрофесійна)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

1

Дизайн
архітектурного
середовища

191

Архітектура та
міс іорудування

другий
(магістерський)
рівень

49

(Освітньонаукова)
Дизайн
архітектурного
середовища
(Освітньопрофесійна)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

1

Містобудування
(Освітньонаукова)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

74

Містобудування
(Освітньопрофесійна)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України

в ід Д ^ _ Л 2 3 _ 20^ У Р- №
Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4810

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2770/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Київський національний університет
будівництва і архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070909

Переоформити ліцензію за спеціальністю 263 Цивільна безпека, ліцензований обсяг
10 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Цивільна
безпека
(Освітньонаукова)

263

Цивільна безпека

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

10

Додаток У £
до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД

20 ^ Р -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4782

19.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2752/0/9-21

22.03.2021

Найменування юридичної особи

Київський національний університет
культури і мистецтв

Ідентифікаційний код юридичної особи

02214159

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений підрозділ "Львівська
філія Київського національного
університету культури і мистецтв"

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

26547954

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
905

Додаток /£. с/$У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

о з

20 ^

Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4784

19.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2754/0/9-21

22.03.2021

Найменування юридичної особи

Дніпровський національний
університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

Ідентифікаційний код юридичної особи

01116130

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Львівська філія Дніпровського
національного університету
залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

33338211

Переоформити ліцензію за спеціальністю 273 Залізничний транспорт, ліцензований
обсяг 140 (на рік), перш ий (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Вагони та вагонне
господарство

273

Залізничний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

25

Залізничні
споруди та
колійне

273

Залізничний транспорт

перший
(бакалаврський)
рівень

25

господарство
Локомотиви та
локомотивне
господарство

273

Залізничнийтранс гіорт

перший
(бакалаврський)
рівень

90

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

20 ^

р.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стан і 24 Закон}' України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дача

4787

19.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дача

2757/0/9-21

22.03.2021

Найменування юридичної особи

Дніпровський національний
університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

Ідентифікаційний код юридичної особи

01116130

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Львівська філія Дніпровського
національного університету
залізничного транспорт)' імені
академіка В. Лазаряна

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

33338211

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
залізничному транспорті), ліцензований обсяг- 70 (на рік), перший (бакалаврський)
рівень, необхідною для доступ)’ до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Організація
перевезень і
управління на
залізничному
транспорті

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні технології (на
перший
зал із нич ному тран с порті) (бакалаврський)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
70

Додаток

^9 ^

до наказу Міністерства освіти і
науки України

о *, 2 0 р. №

від

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4785

19.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2755/0/9-21

22.03.2021

Найменування юридичної особи

Заклад вищої освіти "Міжнародний
університет бізнесу і права"

Ідентифікаційний код юридичної особи

21307754

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 50 (на рік),
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Право

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Додаток У &

У

до наказу Міністерства освіти і
на)’ки України
від ^

20 &

р- № З У - / Ч

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4724

18.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2600/0/9-21

19.03.2021

Найменування юридичної особи

Харківський регіональний інститут
державного управління Національної
академії державного управління при
Президентові України

Ідентифікаційний код юридичної особи

23322597

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень

325

Другий (магістерський) рівень

960

Третій (освітиьо-науковий/освітньо-творчий) рівень

35

Додаток / £ ,
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

З р а з

2 0 <?/Р- № 3

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закон) України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4804

19.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2768/0/9-21

23.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071205

Переоформити ліцензію за спеціальністю 293 М іжнародне право, ліцензований
обсяг 400 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Код
Назва освітньої
програми
спеціальності
Міжнародне
право

293

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Міжнародне право

перший
(бакалаврський)
рівень

100

Додаток

■№

до наказу Міністерства освіти і
науки України
^5аб> 3

20

Р- № 3

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
В их. № заяви юридичної особи

Дата

3315

19.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2749/0/9-21

22.03.2021

Найменування юридичної особи

Херсонський національний технічний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

05480298

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 40 (на рік), перший
(бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено
додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні технології (на
перший
(бакалаврський)
автомобільному
рівень
транспорті)

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
40

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20. 0 3

20 ^ Р - № 3 3

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4817

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2776/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Інститут водних проблем і меліорації
Національної академії аграрних наук
У країн и

Ідентифікаційний код юридичної особи

01018947

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

20

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З о £? З

2 0 £ 3 р. № 3 - Х - /1-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4831

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2785/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою
відповідальністю М едичний коледж
"Монада"

Ідентифікаційний код юридичної особи

13797632

Переоформити ліцензію за спеціальністю 223 М едсестринство, ліцензований обсяг
100 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії,
для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Екстренна
медицина /
Парамедик

223

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Сестринська
справа

223

Медсестринство

перший
(бакалаврський)
рівень

50

Додаток

/<£ /

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

20 д ? / р. № з ^ А -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4830

22.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2784/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою
відповідальністю Медичний коледж
"Монада"

Ідентифікаційний код юридичної особи

13797632

Переоформити ліцензію за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація,
ліцензований обсяг 75 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Код
Назва освітньої
спеціальності
програми
Фармація.
промислова
фармація

226

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фармація, промислова
фармація

перший
(бакалаврський)
рівень

75

Додаток Ж
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

2 0 ^ ? / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4821

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2778/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Одеська державна академія
будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071033

Переоформити ліцензію за спеціальністю 144 Теплоенергетика, ліцензований обсяг
і 0 0 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу
до професії, для якої запроваджено додач кове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Енергетичний
менеджмент та
інжиніринг
енергосистем

144

Теплоенергетика

перший
(бакалаврський)
рівень

25

Додаток / £ & > /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від % о ^>3 2 0

р. № Т У -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4820

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2777/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Одеська державна академія
будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071033

Переоформити ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 60 (на строк навчання), перший
(бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено
додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
спеціальності
програми
Транспортні
технології на
автомобільному
транспорті

275

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Транспортні технології (на
перший
(бакалаврський)
автомобільному
транспорті)
рівень

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)
15

Додаток У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
20

бід

р. №

3

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4822

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2779/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Одеська державна академія
будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071033

Переоформити ліцензію за спеціальністю 1е) І Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 800 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Архітектура та
містобудування

191

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Архітектура та
містобудування

перш ий
(бакалаврський)
рівень

200

Додаток

& 3

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 3 0 0 3

20^/р.

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4823

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2780/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Одеська державна академія
будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071033

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 360 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Архітектура будівель і
споруд (Освітньонаукова)

191

Архітектура та
місі обудуваппя

другий
(магістерський)
рівень

50

Архітектура будівель і
споруд (Освітньопрофесійна)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

75

Д изай н а рх іте кт\ рного
середовища (Освітньопрофесійна)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівен ь

ЗО

Містобудування
(Освітньо-професійна)

191

Архітектура та
містобудування

другий
(магістерський)
рівень

25

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О Р2>

20 ^ А р . № 3

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4824

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2781/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Одеська державна академія
будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи

02071033

Переоформити ліцензію за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування,
ліцензований обсяг 32 (на строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньотворчий) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено
додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими
фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг.
осіб (на рік)

Архітектура та
містобудування
(Освіта ьо-наукова)

141

Архітектура і а
містобудування

третій (освітньонауковії й/о світи ьотворчий) рівень

8

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

р. № Л

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4819

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2793/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

11риватний заклад вищої освіти

" X а р к і вс ь ки й тех н ол о гі ч н и й
університет "ШАГ"
Ідентифікаційний код юридичної особи

41951147

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
150

Додаток /£. & ?£
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ?£> <03 "0 Я ґ Р- №
Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4832

22.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2786/0/9-21

23.03.2021

Найменування юридичної особи

Хмельницький музичний коледж
ім. В. І. Заремби

Ідентифікаційний код юридичної особи

02214857

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
50

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від 20 (03 20 ^-Др.
Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4642

17.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2522/0/9-21

18.03.2021

Найменування ю ридичної особи

Інститут розведення і генетики тварин
імені М.В. Зубця Національної академії
аграрних наук України

Ідентифікаційний код юридичної особи

05408024

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освітиьо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
10

Додаток У £ ,
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З О 0 3

-0 ^ ^ р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

В их. № заяви юридичної особи

Дата

4860

23.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи

Дата

2839/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

Комунальний заклад вищої освіти
Київської обласної ради "Академія
мистецтв імені Павла Чубинського"

Ідентифікаційний код юридичної особи

02214938

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Перший (бакалаврський) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
72

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від £ £ ) о з

2 0 ^ ? /р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4862

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2841/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

"Класичний приватний університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи

19278502

Переоформити ліцензію за спеціальністю 0 8 1 Право, ліцензований обсяг 300 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
°

о

о

Право

со

і

Код
Назва освітньої
програми
спеціальності

Додаток ' / в . ЗУР
до наказу Міністерства освіти і
науки України
віл

03

-0^ /р . №

Про переоф ормлення ліцензій на провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаї гі 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 І [рнкінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4865

23.03.2021

[Ух. № заяви юридичної особи

/ ІД'і а

2844/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

"Класичний приватний університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи

19278502

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг (ЗО (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами па відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
гі рої рам и
спеціальності
Фізична
реабіл нація

227

Назва
спеціальні ост і

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Фізична терапія,
ерготерапія

перший
(бакалаврський)
рівень

80

Додаток у / G, g / /
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від %£>

20 * ? /р . №

3 ^ -^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері в и щ о ї освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

і ІД і а

4869

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2847/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

"Класичний приватний університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи

19278502

Переоформити ліцензію за спеціальністю 293 М іжнародне право, ліцензований
обсяг 60 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до
професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Міжнародне
право

293

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Міжнародне прано

перший
(бакалаврський)
рівень

60

До дато к У £ $
до наказу Міністерства освіти і
науки України

від ^

20 у У р. № дУУ-уг

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 час тини сьомої етап і 24 Закон)' України «Про вищу освіту»,
пункту 2 І [рикінцевпх та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4863

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дат а

2842/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

"Класичний приватний університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи

19278502

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 250 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
1іаз за освітньої
Код
програми
спеціальності
Право
(Освітньопрофесійна)

081

[Іазва
спеціальності
Право

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
(магістерський)
рівень

250

До дато к - / ^ 2/3
до наказу Міністерства освіти і
науки України
«ід

о з

р. №

20

Про переоформлення ліц ен зій па провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «ГІро вищу освіту»,
пункту 2 1Ірикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4867

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2845/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

"Класичний приватний університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи

19278502

Переоформити ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія,
ліцензований обсяг 2 2 0 (на строк навчання), другий (магістерський) рівень,
необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично
здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:
вищої Ліцензований

Назва освітньої

Код

Назва

програми

спеціальності

спеціальності

освіти

о с іб (на рік)

Фізична

227

Фізична т е р а п і я ,

другий

110

е рі о ' т е р а п і я

(магістерський)

реабілітація

(Освіті ІЬОпрофесіниа)

Рівень

рівень

обсяг,

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
ВІД

90

0 3 20 Я -ґ Р- № З -* - х_

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту/;,
пункту 2 1[рмкінцевнх та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4864

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2843/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

"Класичний приватний університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи

19278502

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 2 0 0 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
Правоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

262

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
другий
200
Правоохоронна дім. п>11 іс гь
(магістерський)
рівень
Назва
спеціал ьмості

До дато к У £. 3 ^ Л ~~
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від З о

0 3

20 о / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(ві.їїюмідно до пункту 5 частина сьомої статті 24 Закон) України «Про вищу освіту»,
пункту 2 І Ірмкінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльнос ті у сфері вашої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4876

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2853/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

()десь к нй ;юр>і :авн и й у п іверситет
внутрішніх справ

!
Ідентифікаційний код юридичної особи

08571570

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 600 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва осві гньої!
Код
програми
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

Право

перший
(бакалаврський)
рівень

600

:

Праго

081

Додаток

<£/£

до наказу Міністерства освіти і
науки України

від 3 2 0 3
* —

—

20_^ДР- л -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності

у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої етап і 24 Закон) України «Про вищу освіту»,
пункту 2 1[рикінцевпх та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
г
Вих. Лгд заяви юридичної особи

/ дл а

4877

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2855/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

Одеський державний університет
внутрішніх справ

|Ідентифікаційний код юридичної особи

08571570

і

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 385 (па рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
1Іазва освітньої
Код
спеціальною і
програми
1Іразоохорониа
діяльність

262

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

1Іравоохоронна діяльність

перший
(бакалаврський)
рівень

385

Додаток У Є.

£S?

до наказу Міністерства освіти і
науки України
ЦІД в о 0 3

2°ЛУр- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності

) сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закон)' України «Про вищу освіту»,
пункту 2 1[рнкінцевнх та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4875

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2854/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Ідентифікаційним код юридичної особи

08571570

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 500 (на
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва освітньої
Код
.
програми
спеціальності
Право
(Освіти ьопрофесійна)

Назва
спеціальності

081

Право
-

Рівень вищої Ліцензований обсяг,
освіти
осіб (на рік)
други й
(магістерський)
____ рівень
!_________

500

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від В^О 02> 20 р 'ґ р. № Д -У '-Х.
Про п ер ео ф о р м л ен н я ліц ен зій на провадж ен и й о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і
у сфері в и щ о ї освіт и
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закон) України «Гіро вищу освіт)'«,
пункту 2 І [рикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
;

Вих. ЛИ заяви юридичної особи

Дата

4874

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2852/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної особи

08571570

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 60 (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено дода ткове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої
Код
програми
спеціальності
І Іразоохоронна
діяльність
(Освітньопрофесійна)

262

Назва
спеціальності
Гі равоохоронна діяли іїсть

Рівень

ВИЩ ОЇ

О С В ІТ И

другії Й
(магістерський)
ріьен ь

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)
60

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від %£> 0 2

20

р. №

Про переоформлення ліцензій па провадження освітньої діяльності
\ сфері в и щ о ї освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої стаз ті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закон)' України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)
Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4878

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2856/0/9-21

24.03.2021

іНайменування юридичної особи

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної особи

08571570

1Іайменування відокремленого

X е р сонсь к и й с]іа ку л ьтст О де с ь к о го
державного університету внуз рішніх
справ

с труктурного підрозділу юридичної особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

41049283

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 295 (на
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої
запроваджено додаткове регулювання, за осві тніми програмами на відповідному
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:
Назва остатньої
Код
програми
спеціальності
Право
:

081

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцей юваний обсяг,
осіб (на рік)

1Іраво

перший
(бакалаврський)
рівень

295

Додаток /£ * ЇООО
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від

03

2 0 О / р. № 3 ¥

Про переоформлення ліц ен зій на п р о в ад ж ен н я освітньої діяльності

\ сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закон) України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вмілої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4881

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

} Ідт а

2858/0/9-21

24,03.2021

Найменування юридичної особи

Одеський державний університет
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної особи

08571570

і1Іайменуваііня відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Херсонський факультет Одеського
державного університету внутрішніх
справ

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

41049283

Переоформити ліцензію за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність,
ліцензований обсяг 135 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для
доступу до професії, для якої запроваджено додаї кове регулювання, за освітніми
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а
саме:
Назва освітньої |
Код
програми
! спеціальності
і1
і
(
!1Іравоохоронна
262
діяльність

Назва
спеціальності

Рівень вищої
освіти

Ліцензований
обсяг,
осіб (на рік)

Прапоохоро нна ді ял ь11 іст ь

перший
(бакалаврський)
рівень

135

Додаток

ЗЛ /

до наказу Міністерства освіти і
науки України

від

03

20 X X Р- №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи

Дата

4859

23.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи

Дата

2838/0/9-21

24.03.2021

Найменування юридичної особи

Херсонська державна морська академія

Ідентифікаційний код юридичної особи

35219930

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

Ліцензований обсяг,
осіб (на рік)

10

Додаток
$£ £
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від ЗО 03 2021 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 2 частини сьомої статті
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти, ліцензіатам:
1.1.
Національному
університету
"Львівська
політехніка"
(ідентифікаційний код юридичної особи - 02071010) для відокремлених
структурних підрозділів, а саме:
найменування Відокремлений структурний підрозділ - Львівський коледж
"Інфокомунікації" Національного університету
"Львівська політехніка"
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної
особи - 38501654) замінити на Відокремлений структурний підрозділ
"Фаховий коледж інфокомунікацій Національного університету "Львівська
політехніка"
(підстава: заява Національного університету "Львівська політехніка"
ЄДЕБО № 4348 від 11.03.2021 (вх. М О Н від 16.03.2021 № 2299/0/9-21);
найменування
Відокремлений
структурний
підрозділ
Львівський
автомобільно-дорожній коледж Національного університету
"Львівська
політехніка" (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу
юридичної особи - 03450726) замінити на Відокремлений структурний
підрозділ
"Автомобільно-дорожній
фаховий
коледж
Національного
університету "Львівська політехніка"
(підстава: заява Національного університету "Львівська політехніка"
ЄДЕБО № 4827 від 22.03.2021 (вх. МОН від 23.03.2021 № 2783/0/9-21).
1.2. Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку
людини "Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи - 30373644) для
відокремлених структурних підрозділів, а саме:
найменування КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" (ідентифікаційний код
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи - 23904974)
замінити на Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти
"Відкритий
міжнародний
університет
розвитку
людини
"Україна"
Центральноукраїнський інститут розвитку людини
(підстава: заява Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 4375 від 11.03.2021 (вх.
МОН від 16.03.2021 № 2300/0/9-21);

2

найменування
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
ФІЛІЯ
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ’’ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА” (ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи 25790368) замінити на
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку людини "Україна" Івано-Франківська філія
(підстава: заява Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 4640 від 17.03.2021 (вх.
МОН від 18.03.2021 № 2509/0/9-21);
найменування
КАРПАТСЬКИЙ
ІНСТИТУТ
ПІДПРИЄМНИЦТВА
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛ АДУ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" (ідентифікаційний код
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи - 25447593)
замінити на Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Карпатський
інститут підприємництва
(підстава: заява Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет
розвитку
людини
"Україна"
ЄДЕБО
№ 4635
від
17.03.2021
(вх. МОН від 18.03.2021 № 2512/0/9-21);
найменування ДНІПРОВСЬКА ФІЛІЯ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"
(ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи 25725974) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна" Дніпровська філія
(підстава: заява Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет
розвитку
людини
"Україна"
ЄДЕБО
№ 4828
від
22.03.2021
(вх. МОН від 22.03.2021 № 2731/0/9-21).
1.3. Державному вищому навчальному закладу "Приазовський державний
технічний університет" (ідентифікаційний код юридичної особи - 02070812)
для відокремленого структурного підрозділу, а саме:
найменування Маріупольський машинобудівний коледж Державного
вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної
особи - 04601920) замінити на Відокремлений структурний підрозділ
"Маріупольський машинобудівний фаховий коледж Державного вищого
навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"
(підстава: заява Державного вищого навчального закладу "Приазовський
державний технічний університет" ЄДЕБО № 4352 від 11.03.2021 (вх. МОН від
16.03.2021 № 2296/0/9-21).
1.4. Національному університету біоресурсів і природокористування
України (ідентифікаційний код юридичної особи 00493706) для
відокремлених структурних підрозділів, а саме:

з
найменування Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування України "Заліщицький аграрний коледж
ім. Є. Храпливого" (ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи - 34492264) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ "Заліщицький фаховий коледж ім. Є. Храпливого
Національного університету біоресурсів і природокористування України"
(підстава:
заява
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України ЄДЕБО № 4648 від 17.03.2021 (вх. МОН від
18.03.2021 № 2506/0/9-21);
найменування Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування України
"Боярський коледж екології і
природних ресурсів" (ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи - 33295449) замінити на Відокремлений
структурний
підрозділ
"Боярський
фаховий
коледж
Національного
університету біоресурсів і природокористування України"
(підстава:
заява
Національного
університету
біоресурсів
і
природокористування України ЄДЕБО № 4658 від 17.03.2021 (вх. МОН від
18.03.2021 № 2507/0/9-21).
2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 3 частини сьомої статті
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти Комунальному закладу Сумської обласної ради "Лебединський
педагогічний коледж імені А. Є. Макаренка" (ідентифікаційний код юридичної
особи - 02137826), а саме:
найменування
Комунальний
заклад
Сумської
обласної
ради
"Лебединський педагогічний коледж імені А. Є. Макаренка" замінити на
Комунальний заклад Сумської обласної ради "Лебединський педагогічний
фаховий коледж імені А. С. Макаренка"
(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 4405 від 14.03.2021 (вх. МОН
від 16.03.2021 № 2307/0/9-21).

Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Ю03 2021 р. № з

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері фахової передвищої освіти
1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 2 частини п ’ятої
статті 18 Закону України «Про фахову передвищу освіту», даних в Єдиному
державному реєстрі юридичних
осіб,
фізичних осіб-підприємців
та
громадських формувань переоформити ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти, ліцензіатам:
1.1.
Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку
людини "Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи - 30373644) для
відокремлених структурних підрозділів, а саме:
найменування ВІННИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" (ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи - 39078598) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ
закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна" Вінницький фаховий коледж
(підстава: заява
Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 4494 від 15.03.2021
(вх.М О Н від 16.03.2021 № 2316/0/9-21);
найменування КАРПАТСЬКИЙ КОЛЕДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ
ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" (ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи - 38537701) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ
закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна" Карпатський фаховий коледж
(підстава: заява
Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 4641 від 17.03.2021
(вх. МОН від 18.03.2021 № 2503/0/9-21);
найменування
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
КОЛЕДЖ
ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" (ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи 38536891) замінити на
Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий
міжнародний університет розвитку людини "Україна" Білоцерківський фаховий
коледж
(підстава: заява закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 4723 від 18.03.2021
(вх. МОН від 19.03.2021 № 2693/0/9-21).
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1.2.
Національному
університету
"Запорізька
політехніка"
(ідентифікаційний код юридичної особи - 02070849) для відокремленого
структурного підрозділу, а саме:
найменування
Запорізький
гуманітарний
фаховий
коледж
Національного університету "Запорізька політехніка" (ідентифікаційний код
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи - 37255750)
замінити на Відокремлений структурний підрозділ "Запорізький гуманітарний
фаховий коледж Національного університету "Запорізька політехніка"
(підстава: заява Національного університету "Запорізька політехніка"
ЄДЕБО № 4401 від 12.03.2021 (вх. МОН від 16.03.2021 № 2301/0/9-21).
1.3.
Національному
університету
"Львівська
політехніка"
(ідентифікаційний код юридичної особи - 02071010) для відокремленого
структурного підрозділу, а саме:
найменування Відокремлений структурний підрозділ - Львівський
коледж "Інфокомунікації" Національного університету "Львівська політехніка"
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної
особи - 38501654) замінити на Відокремлений структурний підрозділ
"Фаховий коледж інфокомунікацій Національного університету "Львівська
політехніка"
(підстава: заява Національного університету "Львівська політехніка"
ЄДЕБО № 4347 від 11.03.2021 (вх. МОН від 16.03.2021 № 2297/0/9-21).
2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 3 частини сьомої статті
24 Закону України "Про фахову передвищу освіту", даних в Єдиному
державному реєстрі юридичних
осіб,
фізичних осіб-підприємців
та
громадських формувань переоформити ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері фахової передвищої освіти, ліцензіатам:
2.1.
Івано-Франківському
базовому
медичному
коледжу
(ідентифікаційний код юридичної особи - 02011321), а саме:
найменування Івано-Франківський базовий медичний коледж замінити
на Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський
медичний фаховий коледж" Івано-Франківської обласної ради
(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 4717 від 18.03.2021 (вх. МОН
від 19.03.2021 № 2696/0/9-21).
2.2. Державному вищому навчальному закладу "Київський енергетичний
коледж" (ідентифікаційний код юридичної особи - 04627049), а саме:
найменування Державний вищий навчальний заклад "Київський
енергетичний коледж" замінити на Київський енергетичний фаховий коледж
(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 4354 від 11.03.2021 (вх. МОН
від 16.03.2021 № 2295/0/9-21).
2.3. Приватному вищому навчальному закладу Університет Короля
Данила (ідентифікаційний код юридичної особи - 24684167), а саме:

з

найменування Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля
Данила замінити на Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила"
(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 4628 від 17.03.2021 (вх. МОН
від 18.03.2021 № 2515/0/9-21).
2.4.
Новокаховському приладобудівному технікуму (ідентифікаційний
код юридичної особи - 21295146), а саме:
найменування Новокаховський приладобудівний технікум замінити на
Навокаховський приладобудівний фаховий коледж
(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 4687 від 18.03.2021 (вх. МОН
від 19.03.2021 № 2701/0/9-21).

Додаток 18
до наказу Міністерства освіти і науки
України від «
» РЕ> 2021 №

П ерелік ліцензіагів,
яким анульовано ліц ензії на провадження освітньої діяльності
у вищ ої освіти
№
з/п

1.

2.

2).

4.

5.

6.

7.

8.

Найменування ліцензіатів
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний
технічний університет» для Відокремленого структурного підрозділу
«Костянтинівський індустріальний фаховий коледж Державного вищого
навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
Національний університет харчових технологій для
Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький фаховий коледж
Національного університету харчових технологій»
Національний університет харчових технологій
для Відокремленого структурного підрозділу «Київський фаховий
коледж ресторанного господарства Національного університету харчових
технологій»
Національний університет харчових технологій
для Відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий
коледж Національного університету харчових технологій»
Національний університет харчових технологій
Для Відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий
коледж Національного університету харчових технологій»
Національний університет харчових технологій
Для Відокремленого структурного підрозділу «Кам'янець-Подільський
фаховий коледж харчової промисловості Національного університету
харчових технологій»
Національний університет харчових технологій
для Відокремленого структурного підрозділу «Полтавський фаховий
коледж Національного університету харчових технологій»
Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний
технічний університет» для Відокремленого структурного підрозділу
«Бахмутський індустріальний фаховий коледж Д ержавного вищого
навчального закладу «Донецький національний технічний університет

9.

Київський національний університет технологій та дизайну

10.

Миколаївський національний аграрний університет
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11.

Донецький юридичний інститут МВС України

12.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності для
Вищого професійного училища Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

Додаток 7<Є /
до наказу Міністерства освіти і науки
України
від З О <33 2021 р. № З
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи
01-09/313
Реєстр. № заяви юридичної особи
ЄДЕ БО № № 4311, 4312, 4313, 4314,
4315, 4316
Вх. № заяви юридичної особи
2226/0/9-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи

№
з/п

Шифр
галузі
знань

дата
05.03.2021
дата
11.03.2021
дата
12.03.2021
Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний
університет»
02070826
Відокремлений
структурний
підрозділ
«Костянтинівський індустріальний фаховий
коледж Державного вищого навчального
закладу «Донецький національний технічний
університет»
36512800

Анулювання ліцензій за спеціальностями
Найменування
Ліцензований обсяг, осіб
Назва галузі знань
Код
спеціаль
спеціальності
Денна Заочна Вечірня
ності
форма форма
форма
Підготовка молодших спеціалістів:

1

0305

2

0305

3

0305

4

0505

Економіка та
підприємництво
Економіка та
підприємництво
Економіка та
підприємництво
Машинобудування
та
матеріалообробка

5.03050401
5.03050702
5.03050801
5.05050206

Економіка
підприємства
Комерційна
діяльність
Фінанси і кредит

ЗО

0

0

ЗО

0

0

ЗО

15

0

Обслуговування
та ремонт
обладнання
підприємств
будівельних
матеріалів

50

25

0

5

0507

Електротехніка та
електромеханіка

5.05070104

6

0513

Хімічна технологія
та
інженерія

5.05130109

Монтаж і
експлуатація
електроустаткув
ання
підприємств і
цивільних
споруд
Виготовлення
тугоплавких
неметалевих і
силікатних
матеріалів і
виробів

50

25

0

50

зо

0

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України
від $ 0 0 2 2021 р .№ 2 1 - ^
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи
01-43
Реєстр. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 1032
Вх. № заяви юридичної особи
2520/0/9-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи

№
з/п

Шифр
галузі
знань

дата
03.02.2021
дата
17.03.2021
дата
18.03.2021
Національний університет харчових технологій
02070938
Відокремлений
структурний
підрозділ
«Вінницький фаховий коледж Національного
університету харчових технологій»
35725833

Анулювання ліцензій за спеціальностями
Ліцензований обсяг, осіб
Найменування
Назва галузі знань
Код
спеціаль
спеціальності
Денна Заочна Вечірня
ності
форма форма
форма

Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж Національного
університету харчових технологій»
(21100 м. Вінниця, вул. Привокзальна, б. 38)
Підготовка молодших спеціалістів:
1

0502

Автоматика та
управління

5.05020201

Монтаж,
обслуговування
засобів і систем
автоматизації
технологічного
виробництва

50

0

0

Додаток
З
до наказу Міністерства освіти і науки
України
від 6 £ ? 0 3 і№ ї\ р. № Я ^
—
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи
01-44
Реєстр. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № № 750, 751,752
Вх. № заяви юридичної особи
2519/0/9-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи

№ Шифр
з/п галузі
знань

дата
03.02.2021
дата
17.03.2021
дата
18.03.2021
Національний університет харчових технологій
02070938
Відокремлений
структурний
підрозділ
«Київський фаховий коледж ресторанного
господарства
Національного
університету
харчових технологій»
01566130

Анулювання ліцензій за спеціальностями
Найменування
Ліцензований обсяг, осіб
Назва галузі знань
Код
спеціальності
спеціаль
Денна Заочна Вечірня
ності
форма форма
форма

Відокремлений структурний підрозділ « <иївський фаховий коледж ресторанного
господарства Національного уні верситету харчових технологій»
(Місцезнаходження ВП: 01601, м. Київ, ГІечерський район, ВУЛИЦЯ ЧИГОРІНА,
будин ок 57)
Підготовка молодших спеціалістів:
1

0517

2

0517

о2)

1401

Харчова
промисловість та
переробка
сільськогосподарськ
ої продукції
Харчова
промисловість та
переробка
сільськогосподарськ
ої продукції

5.05170101

Виробництво
харчової
продукції

2

2

0

5.05170104

1

1

0

Сфера
обслуговування

5.14010102

Виробництво
хліба,
кондитерських,
макаронних
виробів і
харчових
концентратів
Ресторанне
обслуговування

1

1

0

Додаток ' У У
до наказу Міністерства освіти і науки
2021 р. № 5
України від з о 0 3
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи 01-54
(ЄДЕБО № 634 від 18.03.2021)
Вх. № заяви юридичної особи
2668/0/9-21

Дата 03.02.2021
Дата 19.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет
харчових технологій

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070938

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний
підрозділ «Сумський фаховий
коледж Національного
університету харчових технологій»
26440067

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:

№

з/п

Шифр і найменування
галузі знань

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка молодших спеціалістів

1.

0501 Інформатика та
обчислювальна техніка

5.05010201
Обслуговування
комп’ютерних систем
і мереж

1/0/0

Додаток у /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ЛС? 0 2
2021 р. №
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи 01-48
Дата 03.02.2021
(ЄДЕБО № 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 6 6 5 ,6 6 6 від 18.03.2021)
Вх. № заяви юридичної особи
2669/0/9-21

Дата 19.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет
харчових технологій

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070938

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний
підрозділ «Волинський фаховий
коледж Національного
університету харчових технологій»
34804384

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:

№

з/п

Шифр і найменування
галузі знань

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка молодших спеціалістів
1.

2.
3.

0305 Економіка та
підприємництво
0305 Економіка та
підприємництво
0305 Економіка та
підприємництво

4.

0501 Інформатика та
обчислювальна техніка

5.

0501 Інформатика та

5.03050702
Комерційна діяльність
5.03050801 Фінанси і
кредит
5.03050901
Бухгалтерський облік
5.05010201
Обслуговування
комп’ютерних систем
і мереж
5.05010301 Розробка

60/30/0
60/0/0
50/0/0

60/0/0
60/0/0

обчислювальна техніка

6.

7.
8.
9.

0517 Харчова
промисловість та
переробка
сільськогосподарської
продукції
1401 Сфера
обслуговування
1401 Сфера
обслуговування
1401 Сфера
обслуговування

програмного
забезпечення
5.05170101
Виробництво харчової
продукції
5.14010101 Готельне
обслуговування
5.14010102 Ресторанне
обслуговування
5.14010103
Туристичне
обслуговування

60/30/0

25/0/0
60/0/0

25/0/0

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від З О 0 3 2021 р. №
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи 01-46
(ЄДЕБО № 671, 675, 676 від 18.03.2021)

Дата 03.02.2021

Вх. № заяви юридичної особи
2676/0/9-21

Дата 19.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет
харчових технологій

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070938

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний
підрозділ «Кам'янець-Подільський
фаховий коледж харчової
промисловості Національного
університету харчових технологій»
33880119

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:

№

з/п

Шифр і найменування
галузі знань

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка молодших спеціалістів

1.

2.

0517 Харчова
промисловість та
переробка
сільськогосподарської
продукції
0517 Харчова
промисловість та
переробка
сільськогосподарської
продукції

5.05170101
Виробництво харчової
продукції

2/0/0

5.05170104
Виробництво хліба,
кондитерських,
макаронних виробів і
харчових концентратів

1/1/0

№
з/п

Шифр і
найменування
галузі знань

Код і найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)

Підготовка молодших спеціалістів
1.

12 Інформаційні
технології

122 К ом п’ютерні науки та
інформаційні технології

120

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ЗО
2021 р. №
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи 01-52

Дата 03.02.2021

(ЄДЕБО № 704 від 18.03.2021)
Вх. № заяви юридичної особи
2666/0/9-21

Дата 19.03.2021

Найменування юридичної особи

Національний університет
харчових технологій

Ідентифікаційний код юридичної особи

02070938

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний
підрозділ «Полтавський фаховий
коледж Національного
університету харчових технологій»
33691902

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:

№

з/п

Шифр і найменування
галузі знань

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка молодших спеціалістів

1.

0517 Харчова
промисловість та
переробка
сільськогосподарської
продукції

5.05170101
Виробництво харчової
продукції

1/0/0

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від З Р 03 2021 р. № 3
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи 01-09/зсу
(ЄДЕБО № 4587, 4588, 4589, 4590, 4591
від 16.03.2021)

Дата 05.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи
2465/0/9-21

Дата 17.03.2021

Найменування юридичної особи

Державний вищий навчальний
заклад «Донецький національний
технічний університет»
02070826

Ідентифікаційний код юридичної особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний
підрозділ «Бахмутський
індустріальний фаховий коледж
Державного вищого навчального
закладу «Донецький національний
технічний університет»
33670479

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:
№

з/п

Шифр і найменування
галузі знань

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка молодших спеціалістів
1.
2.

3.

0305 Економіка та
підприємництво
0305 Економіка та
підприємництво
0505 Машинобудування
та матеріалознавство

5.03050401 Економіка
підприємства
5.03050801 Фінанси і
кредит
5.05050205
Обслуговування та
ремонт обладнання
металургійних
підприємств

25/0/0
30/30/0

60/50/0

4.

0507 Електротехніка та
електромеханіка

5.

0513 Хімічна технологія
та інженерія

5.05070104 Монтаж і
експлуатація
електроустаткування
підприємств і
цивільних споруд
5.05130109
Виготовлення
тугоплавних
неметалевих і
силікатних матеріалів
і виробів

60/40/0

45/25/0

Д одаток У У у9
до наказу М іністерства освіти
України від £ О 0 3
2021 р. №

і

науки

Про анулю вання ліц ензії на провадж ення освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви ю ридичної особи 01-51
ЄДЕБО № 3948

Д ата 03.02.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 2705/0/9-21

Д ата 22.03.2021

Н айменування ю ридичної особи

К иївський
університет
дизайну

Ідентиф ікаційний код ю ридичної особи

02070809

наці он ? л ьний
технологій
та

А нулю вати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:
№
з/п

Ш ифр і
найменування
галузі знань

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Л іцензований обсяг,
осіб (за ліцензією )
денна/заочна/всчірия

П ідготовка бакалаврів
1.

14 Е лектрична
інж енерія

144 Теплоенергетика

120 (з урахуванням

строків навчання)

Додаток - /£ №
до наказу Міністерства освіти і науки
України від З О 0 3 2021 р. №
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи 01-16/360
Дата 17.03.2021
(ЄДЕБО № 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739,
4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745 від
19.03.2021, № 4746, 4747, 4748, 4749, 4750,
4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758,
4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766,
4767, 4768 від 18.03.2021)
Дата 19.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи 2672/0/9-21
Найменування юридичної особи

Миколаївський національний
аграрний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи

00497213

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:

Шифр і найменування
з/п
галузі знань
№

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка бакалаврів
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

0305 Економіка та
підприємництво
0305 Економіка та
підприємництво
0305 Економіка та
підприємництво
0514 Біотехнологія
0801 Геодезія та
землеустрій
0901 Сільське
господарство і
лісництво
1001 Техніка та
енергетика аграрного
виробництва

6.030502 Економічна
кібернетика

25/0/0

6.030508 Фінанси і кредит

25/0/0

6.030509 Облік і аудит

25/25/0

6.051401 Біотехнологія
6.080101 Геодезія,
картографія та землеустрій

25/0/0
25/0/0

6.090101 Агрономія

25/25/0

6.100102 Процеси, машини
та обладнання
агропромислового
виробництва

25/25/0

Підготовка магістрів
8.

9.

0101 Педагогічна
освіта

8.01010401 Професійна
освіта (Технологія
виробництва і переробка
продуктів сільського
господарства)

0305 Економіка та
підприємництво

8.03050901 Облік і аудит

10.
0306 М енеджмент і
адміністрування

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

0306
М енеджмент і
адміністрування
0306
М енеджмент і
адміністрування
0306
М енеджмент і
адміністрування
0901 Сільське
господарство і
лісництво
0901 Сільське
господарство і
лісництво
0901 Сільське
господарство і
лісництво
0901 Сільське
господарство і
лісництво
0901 Сільське
господарство і
лісництво
0901 Сільське
господарство і
лісництво
0901 Сільське
господарство і
лісництво
1001 Техніка та
енергетика аграрного
виробництва

25/25/0

25/25/0

8.03060101 М енеджмент
організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)
8.03060102 М енеджмент
інноваційної діяльності

25/25/0

8.03060103 М енеджмент
природоохоронної
діяльності
8.03060104 М енеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

15/0/0

25/0/0

25/25/0

25/25/0
8.09010101 Агрономія
8.09010103 Експертна
оцінка ґрунтів
8.09010201 Технології
виробництва і переробки
продукції тваринництва
8.09010203 Розведення та
селекція тварин

15/0/0

25/25/0

15/0/0

15/0/0
8.09010204 Птахівництво
8.09010205 Конярство та
кінозаводство

15/0/0

8.09010208 Промислове
звірівництво

15/0/0

8.10010101 Енергетика
сільськогосподарського
виробництва

25/25/0

22.

23.

№

з/п

1001 Техніка та
енергетика аграрного
виробництва
1801
Специфічні
категорії

Шифр і
найменування
галузі знань

8.10010203 Механізація
сільського господарства
8.18010010 Якість,
стандартизація та
сертифікація

Код і найменування
спеціальності

25/25/0

25/25/0

Ліцензований
обсяг, осіб (за
ліцензією)

Підготовка бакалаврів
24.
25.

07 Управління та
адміністрування
27 Транспорт

074 Публічне управління та
адміністрування
275 Транспортні технології
(автомобільний транспорт)

150
50

Підготовка спеціалістів
26.
01 Освіта/Педагогіка

27.
28.
29.
ЗО.

31.

32.
33.

34.

07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
14 Електрична
інженерія
15 Автоматизація та
приладобудування
20 Аграрні науки та
продовольство
20 Аграрні науки та
продовольство
20 Аграрні науки та
продовольство

015 Професійна
освіта.(Т ехнологія
виробництва і переробки
продуктів сільського
господарства)
071 Облік і оподаткування

290

073 М енеджмент

80

074 Публічне управління та
адміністрування
141 Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
152 Метрологія та
інформаційно-вимірювальна
техніка
201 Агрономія

100

204 Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва
208 Агроінженерія

120

65

50

50

70

70

Підготовка магістрів
35.

07 Управління та
адміністрування

074 Публічне управління та
адміністрування

105

Додаток
/У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ЗО 0 3
2021 р. №
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Дата 16.03.2021
Вих. № заяви юридичної особи 1167
(ЄДЕБО № 4647, 4655, 4657, 4659, 4656 від
19.03.2021)
Вх. № заяви юридичної особи

2671/0/9-21

Дата 19.03.2021

Найменування юридичної особи

Донецький юридичний інститут
МВС України

Ідентифікаційний код юридичної особи

08571423

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:

№

з/п

Шифр і
найменування
галузі знань

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка бакалаврів
1.

2.

0304 Право
0304 Право

6.030401 Правознавство
6.030402 Правоохоронна
діяльність

325/300/0
225/150/0

Підготовка магістрів
3.
4.
5.

0304 Право
0304 Право
1801 Специфічні
категорії

8.03040101 Правознавство
8.03040201 Правоохоронна
діяльність
8.18010003 Судова
експертиза

30/0/0
30/0/0
50/0/0

Додаток
^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від
2021 р. № 3 ^
Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи
9001-614/90151
(ЄДЕБО № 4855, 4854 від 22.03.2021)

Дата 03.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи
2812/0/9-21
Найменування юридичної особи

Дата 23.03.2021

Ідентифікаційний код юридичної особи

08571340

Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Вище професійне училище
Львівського державного
університету безпеки
життєдіяльності (м. Вінниця)
38821236

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи

Анулювати ліцензії за напрямами підготовки, спеціальностями:

№

з/п

Шифр і найменування
галузі знань

Код і найменування
напряму підготовки,
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка молодших спеціалістів
1.

1702 Цивільна безпека

2.

1702 Цивільна безпека

5.17020102
Радіаційний та
хімічний контроль
5.17020301
Організація та техніка
протипожежного
захисту

90/0/0

180/150/0

Д одаток 19
до наказу М іністерства освіти і науки
України від
» 0 3 2021 №

П ерелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
№
з/п

Найменування ліцензіатів

1.

Вище професійне училищ е № 19 м. Д рогобича

2.

М іж регіональний центр проф есійної перепідготовки звільнених у запас
військовослуж бовців м. Хорол П олтавської області

о

П олтавський професійний ліцей сфери послуг

Додаток
^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від
0 3 2021 р. ЩЗ'Р - ^

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вих. № заяви юридичної особи № 76

Дата 16.03.2021

(ЄДЕБО № 4147)
Вх. № заяви юридичної особи
2466/0/9-21

Дата 17.03.2021

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Вище професійне училище
№ 19 м.Дрогобича
02545494

Анулювати ліцензії за професіями:

Код
професії

Найменування професії

Вид професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг

5141

Візажист

професійно-технічне
навчання

10

Д одаток Л
до наказу М іністерства освіти і науки України
від 40 0 3 2021 р. № 3

Про анулю вання ліц ензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вих. № заяви ліцензіата 01-05/164

дата 15.03.2021

Вх. № заяви ліцензіата 2740/0/9-21

дата 22.03.2021

Найменування ліцензіата

М іж регіональний
центр
професійної
перепідготовки
звільнених
у
запас
військовослуж бовців
м.
Хорол
П олтавської області
21070008

Ідентифікаційний код ліцензіата

А нулю вання ліцензій за професіями:

Код професії

4121

5220
5220

5230

На йм снування про ф ес ії

О бліковець з реєстрації
бухгалтерських даних

П родавець продовольчих
товарів
П родавець непродовольчих
товарів

П родавець (з лотка, на
ринку)

Вид професійної
підготовки
П ервинна
професійна
підготовка,
перепідготовка,
проф есійнотехнічне навчання,
підвищ ення
кваліфікації
Первинна
професійна
підготовка,
перепідготовка,
професійнотехнічне навчання,
підвищ ення
кваліфікації
Первинна
професійна
підготовка,
перепідготовка,
професійнотехнічне навчання,
підвищ ення
кваліфікації

Ліцензов
аний
обсяг

60

з о

І
і

з о

Д одаток
до наказу М іністерства освіти і науки України
від ^ 7 0 3 2021 р. № з ¥ - /'~

Про анулю вання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
В их. № заяви ліцензіата 53

дата 09.03.2021

Вх. № заяви ліцензіата 2746/0/9-21

дата 22.03.2021

Н айменування ліцензіата

П олтавський
послуг
05385766

Ідентифікаційний код ліцензіата

професійний ліцей сфери

А нулю вання ліцензій за професіями:

Код професії

Найменування професії

5141
5141

Перукар (перукар-модельєр)
В ізаж ист-стиліст

7433
5141

Кравець
В ізаж ист-стиліст

7435

Закрійник

Вид професійної
підготовки
Первинна
професійна
підготовка,
перепідготовка
П ервинна
проф есійна
підготовка,
перепідготовка
Первинна
професійна
підготовка,
проф есійнотехнічне навчання,
перепідготовка,
підвищ ення
кваліфікації

Лі цензов
аний
обсяг

60

60

60

