
Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському), 
другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому)

рівнях вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Миколаївський національний аграрний університет

2. Комунальний вищий навчальний заклад 
«Вінницька академія неперервної освіти»

3. Сумський національний аграрний університет

4. Запорізький державний медичний університет



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освіт ньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності зі спеціальності 071 Облік і оподаткування у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
01-16/1325/4

дата 25.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2779/0/10.1-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 00497213
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування 
за початковим рівнем (коротким циклом) 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності зі спеціальності 201 Агрономія у галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
01-16/1325/5

дата 25.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2776/0/10.1-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 00497213
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 201 Агрономія за 
початковим рівнем (коротким циклом) 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності зі спеціальності 208 Агроінженерія у галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
01-16/1325/3

дата 25.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2777/0/10.1-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 00497213
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 208 Агроінженерія за 
початковим рівнем (коротким циклом) 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки 
фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти_____________

01-16/1325/8 дата 25.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2785/0/10.1-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної 
особи

Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00497213

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за початковим 
рівнем (короткий цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки 
фахівців за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право за початковим рівнем 
(короткий цикл) вищої освіти________________________________________________

01-16/1325/6 дата 25.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2787/0/10.1-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної 
особи

Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00497213

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 081 Право за початковим рівнем 
(короткий цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки 
фахівців за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні 
технології за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти___________________

01-16/1325/7 дата 25.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2786/0/10.1-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної 
особи

Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00497213

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки за 
початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток
наказу Міністерства освіти і науки , 
паїни віл 7<7 / ' 0  2019 р. № У < ? ' '

до
України від

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки 
фахівців за спеціальністю 162 Біотехнологїї та біоінженерія галузі знань 16 Хімічна 
та біоінженерія за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти______________

01-16/1325/10 дата 25.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2788/0/10.1-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної 
особи

Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00497213

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія за 
початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки 
фахівців за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за початковим рівнем 
(короткий цикл) вищої освіти________________________________________________

01-16/1325/1 дата 25.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2789/0/10.1-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної 
особи

Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00497213

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва за початковим 
рівнем (короткий цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 
провадження освітньої діяльності за іншим рівнем вищої освіти зі спеціальності 
281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління 
та адміністрування за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01/16-791

дата 04.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2780/0/10.1 -  19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Вінницька академія неперервної освіти»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02139682

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

32 особи (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування галузі 
знань 13 М еханічна інженерія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3092

дата 16.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2783/0/10.1-19

Дата 07.10.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04718013
і

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 133 Галузеве 
машинобудування за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 1 0 осіб
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

40 осіб (з урахуванням строків навчання) 
з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства



Про розширення провадження освітньої діяльност і 
ліпензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «ІІро ліцензування видів господарської діяді,пості»)

Вид розширення провадження освітньої діяльмосзі у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльносгі з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 
1 8 Виробництво та технології за першим (бакалаврським), другим (магістерським) 
та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3398

дата 08.010.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2813/0/10.1-19

Дата 09.1 0.2019

Найменування ю ридичної особи Сумський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 181 Харчові технології за 
першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) 
рівнями вищої освіти

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

400 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти,
120 осіб за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти
3 особи за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

390 осіб (з урахуванням строків навчання) 5 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
210 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та оеіб без г ромадянства за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.
1 2 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



освіти і нау| 
2019 р. № с 'С

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 
Охорона здоров’я за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
07/4225

дата 04Л0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2800/0/10 .1 - 19

дата 08Л0.2019

Найменування юридичної особи Запорізький державний медичний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02010741

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 221 Стоматологія галузі за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

3 особи на рік

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

12 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»

_________Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю за спеціальністю 226 Фармація, 
промислова фармація у галузі знань 22 Охорона здоров’я за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти________________________________________

Вих. № заяви юридичної 07/4226 дата 04.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2803/0/10.1-19

дата 08.10.2019

Найменування юридичної особи Запорізький державний медичний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010741

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова 
фармація за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 15 осіб на рік
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. 201 Навчальний центр Головного управління оперативного . 
забезпечення Збройних Сил України (військова частина А1884)

2. Вище професійне училище № 3 м. Мукачево

п 3 . Регіональний центр професійної освіти ресторанного, будівельного та : ' ; 
автотранспортного сервісу Харківської області

4.
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
РОБІТНИЧИХ КАДРІВ»



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 3014 дата 08.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2815/0/10.1-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи 201 Навчальний центр Головного 
управління оперативного забезпечення 
Збройних Сил України (військова 
частина А1884)

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26621047

Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 5169 Сапер (розмінування)

ліцензований обсяг 90 осіб
Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Підвищення кваліфікації за професією 
5169 Сапер (розмінування)

ліцензований обсяг 60 осіб

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 

Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

т е х н і ч н о ї )

освіти

5169 Сапер
(розмінування)

Професійно-
технічне
навчання

90 осіб Перший
(початковий)

5169 Сапер
(розмінування)

Підвищення
кваліфікації 60 осіб Другий

(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування освітньої діяльності за професіями 8211 Токар, 
8211 Фрезерувальник_____________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
497

дата 25.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2816/0/10.1-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 3 
м. Мукачево

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03566191

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професіями 
8211 Токар, 8211 Фрезерувальник

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класифікато 

ром
професій 

ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8211 Токар первинна професійна 
підготовка

25 другий
(базовий)

8211 Токар професійно-технічне
навчання

7 перший
(початковий)

821] Токар перепідготовка 8 перший
(початковий)

8211 Фрезерувальник первинна професійна 
підготовка

25 другий
(базовий)

8211 Фрезерувальник професійно-технічне
навчання

7 перший
(початковий)

8211 Фрезерувальник перепідготовка 8 перший
(початковий)



ВІД

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7132 Лицювальник- 
плиточник

Вих. № заяви юридичної особи 
01-21/776

дата 07.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2831/0/10.1-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Регіональний центр професійної освіти 
ресторанного, будівельного та 
автотранспортного сервісу Харківської 
області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05476032

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за 
професією 7132 Лицювальник-плиточник

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3 

Класифікато 
ром

професій 
ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

ЛІЦЄНЗО

ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7132 Лицювальник-
плиточник

первинна професійна 
підготовка

ЗО другий
(базовий)



до нак^уДУІіністерства освіти і н^уки України 
від / У Г  / V  2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7133 Ш тукатур___________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-21/775

дата 07.10.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2830/0/10.1-19

дата 10.10.2019

Найменування ю ридичної особи Регіональний центр професійної освіти 
ресторанного, будівельного та 
автотранспортного сервісу Харківської 
області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05476032

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за 
професією 7133 Ш тукатур

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3 

Класифікато 
ром

професій 
ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7133 Ш тукатур первинна
професійна
підготовка

з о другий
(базовий)



і наукл^України 
р у 'У - іл

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-21/773

дата 07.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2828/0/10.1-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Регіональний центр професійної освіти 
ресторанного, будівельного та 
автотранспортного сервісу Харківської 
області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05476032

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за 
професією 7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класи фікато 

ром
професій 

ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

ЛІЦЄНЗО
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7231 Слюсар з ремонту 
колісних 

транспортних 
засобів

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)



до наказу М іністерства освіти і наукд України 
від /< г  / С у  2019 р .№  У ^ 7~ *<

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 8322 Водій 
автотранспортних засобів (категорія С)________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
01-21/774

дата 07.10.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2829/0/10.1-19

дата 1 0.10.2019

Найменування ю ридичної особи Регіональний центр професійної освіти 
ресторанного, будівельного та 
автотранспортного сервісу Харківської 
області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05476032

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за 
професією 8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія С)

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікато 

ром
професій 

ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8322 Водій
автотранспортних 

засобів 
(категорія С)

первинна
професійна
підготовка

з о другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 205 дата 07.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2835/0/10.1-19

дата 11.10.2019

Найменування юридичної особи ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
РОБІТНИЧИХ КАДРІВ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21902362

Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія «В»)

ліцензований обсяг 30 осіб

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8322

Водій
автотранспортних

засобів
(категорія «В»)

Професійно-
технічне
навчання

ЗО осіб Другий
(базовий)



Перелік ліцензіатів,
яким оформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

№ :
з/п Найменування ліцензіатів

. 1. Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський коледж харчових 
технологій і торгівлі»

2. Сумський національний аграрний університет

3. Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет» .

4. Вищий навчальний заклад «Перший Київський медичний коледж»

5. Білоцерківський коледж сервісу та дизайну

6. Харківський національний університет міського господарства - 
імені 0 . М. Бекетова ...........

7 . ; X Т ■ W V V/Харківський державний автотранспортний коледж

8. Лубенський лісотехнічний коледж
9. Кременецький лісотехнічний коледж
10. Сторожинецький лісовий коледж

11. Комунальний заклад «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» : 
Дніпропетровської обласної ради»

12. Вищий навчальний заклад
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» -

13. Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет»

14. Красноградський аграрно-технічний коледж імені Ф. Я. Тимошенка

.. 15. Державний вищий навчальний заклад 
’«Чернівецький політехнічний коледж»

16. Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж, 
транспортних технологій»

17: Олімпійський коледж імені Івана Піддубного

18. Вищий навчальний заклад "Київський медичний коледж № 3"

19. Державний вищий навчальний заклад 
«Чернівецький індустріальний коледж»



20. Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва

21. Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Львівський коледж культури і мистецтв» ! :

22. Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровський педагогічний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради» І

23. Харківська медична академія післядипломної освіти

24. Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко- 
технологічний коледж»

: 25. Державний вищий навчальний заклад «Шацький лісовий коледж ім. В. 
В. Сулька»

| 26.
! і Г

Борщівський агротехнічний коледж

27:
Приватний вищий навчальний заклад «Деснянський економіко-правовий 
цоледж при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

28. Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний 
Коледж» ; ■ ■ і

29.
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИІІТЕ № 17 М. ГЕНІЧЕСЬКА 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : ;

. ЗО.
Державний навчальний заклад «Дніпровський транспортно-економічний 
коледж» 7. :■ 7.

31. Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 
Чорнобильський медичний коледж" і

, 32. Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет»
Ц: ; '

! з з . Теребовлянський коледж культури і мистецтв

34. Державний вищий навчальний заклад «Бердичівський коледж 
Промисловості, економіки та права»

35. Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 
«р\4акаРІвський медичний коледж»

36. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівське вище 
професійне училище»

37. Кам'янець-Подільський медичний коледж » •

38. Комунальний заклад вищої освіти «Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради

: 39.
|.Ф
Національна металургійна академія України

' 40.
і;.,: ; . ! 
ІДисичанський державний гірничо-індустріальний коледж

41:
ії ‘ . |
Черкаський державний технологічний університет:

42. Державний вищий навчальний заклад 
«Новороздільський політехнічний коледж»



Додаток 3, /
до наказу Міністерства освіти у,науки 
України від/ ’і/- 3 '0 '2§ 19 р. № й У / ^  с

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвнщої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. Хе заяви юридичної особи 264 дата 25.09.2019
Вх. Хе заяви юридичної особи

3186/0/10-19
дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Тернопільський коледж харчових 
технологій і торгівлі»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01566324

І з/п
І

[дії Й ©В
х. і

галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
н авч ан н я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1. 07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг зо

2.

1

07 Управління та 
адміністрування

076 Пі д приємництв 0 , 
торгівля та 

біржова 
діяльність

125

і Яі о Виробництво та 
технології

181 Харчові
технології

150

4. 24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна 

справа

60



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
3080

дата 13.09.2019

Вх, л і заяви юридичної особи
3193/0/10-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної
особи

04718013

і
3/П

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (ропі 
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
Г л у х ізєьк и й  коледж Сумського національного аграрного університету

(ідентифікаційний код -  39280553)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

І . 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

75

Ґ> 07
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування
80

3. 07
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент ЗО

4. 12
Інформаційні

технології 123
Комп’ютерна

інженерія 50

1 г;* 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія

100

6. 27 Транспорт 275 Транспортні 
технології (на

25



автомобільному
транспорті)

} . 20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 25

по. 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

150

0  У • 20 Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 100

К оледж  Сумського національного аграрного університету 
(ідентифікаційний код -  00728701)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 08 Право 081 Право 90

2. 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
90

і
,

1
07 Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
80

і
4.

[

07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування 85

Маловисторопський коледж імені П„ С. Рибалка Сумського 
н ац іон альн ого  аграрного університету (ідентифікаційний код -  26378248)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 20
Аграрні науки та 

продовольство
201 Агрономія 80

1

і 2, 20 Аграрні науки та 
продовольство

204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

75

3. 21 Ветеринарна
медицина

211 Ветеринарна
медицина

60

О хти рськи й  коледж Сумського національного аграрного університету



(ідентифікаційний код -  26378210)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і  • 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка ЗО

1
!

2.
1
І

07 Управління та 
адміністрування

076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

ЗО

, 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія

100

4. 20 Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 130

П утивльський коледж Сумського національного аграрного університету
(ідентифікаційний код -  26378256)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

08 Право 081 Право 70
■
1

? 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
20

3. 07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
45

4 18
Виробництво та 

технології 181 Харчові технології 50

5. 21 Ветеринарна
медицина

211 Ветеринарна
медицина 50

Роменський коледж Сумського національного аграрного університету
(ідентифікаційний код -  26378227)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

зо

2.
І
і

14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

40

о25. 20 Аграрні науки та 
продовольство

208 Агроінженерія 130



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
61/108-245

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3195/0/10-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний 
університет»

ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070812

№ Шифр Галузь знань Код Найменування Ліцензований
з/п галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

знань (на одному
курсі (роїй
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
М аріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого 

навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» 
____________________(ідентифікаційний код -  00193559)__________________

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. г\ *7Ь /
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент

25
|

і п
.

12
Інформаційні

технології
121

Інженерія
програмного
забезпечення

90

' $ о
і тх. ■ Механічна

інженерія
132 Матеріалознавство 60

4.
іІО

Механічна
інженерія

133
Г алузеве

машинобудування
120

с і із
і

Механічна
інженерія

136 Металургія 155
і1



6. 14
Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

70

! 1
; а

14
Електрична
інженерія

144 Т еплоенергетика 45

8. 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія

25

9. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

75

10.
і

27 Транспорт 273
Залізничний

транспорт
60



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової перед вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Ьих. № заяви юридичної особи 365 дата 19.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи

3179/0/10-19
дата 03.10.2019

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад «Перший 
Київський медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05416113

№
і з/п1

Ш ифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
! іІ 22 Охорона

здоров'я
223 Медсестринство 270

2 22 Охорона
здоров'я

224 Технології 
медичної 

діагностики та 
лікування

120



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 125 дата 23.09.2019
Вх, № заяви юридичної особи

3181/0/10-19
дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Білоцерківський коледж сервісу та 
дизайну

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05536707

і №1
і з/п

і

Ш ифр
гагаузі
знань

Г алузьзнань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
! \ т * 02 Культура і 

мистецтво
029 Інформаційна, 

бібліотечна та 
архівна справа

50

2. 02 Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 50

3. 18 Виробництво 
та технології

186 Видавництво та 
поліграфія

зо

4. 18 Виробництво 
та технології

182 Технології легкої 
промисловості

100



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
лїцеезіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Ьих. № заяви юридичної особи
2275

дата 27.09.2019

Вх. заяви юридичної особи
3199/0/10-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. 
Бекетова

Ідентифікаційний код юридичної
У.- И /’сУ  п / У і

02071151

№>
з/'п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
' Ж итлово-комунальний коледж Харківського національного університету 

міського господарства імені О. М. Бекетова (ідентифікаційний код 
відокремленого підрозділу юридичної особи -  03363134)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

• і. 07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування 115

і 2. 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

і

85

о 20
Аграрні науки та 

продовольство 201 Агрономія 60

4. 20
Аграрні науки та 

продовольство 206 Садово-паркове
господарство 90

24
Сфера

обслуговування
241 Г отельно- 

ресторанна справа
105



Електромеханічний коледж Харківського національного університету 
міського господарства імені О. М. Бекетова 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -  
_____________________________00216214)______________________________

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1і . 13
Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка 25

2. 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

200

'і2), 19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та 

цивільна інженерія ЗО



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвшцої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

1 Вих. .]•£ заяви юридичної особи
820/19

дата 20.09.2019

Вх. ]\9 заяви юридичної особи
3192/0/10-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Харківський державний 
автотранспортний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02128365

з/п
Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
І.

0?
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування

75

Л/
14

Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

60

ІІ J .
27 Транспорт 274

Автомобільний
транспорт

350

і
4.

27 Т ранспорт 275

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

І

250



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
02-16/300

дата 26.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3189/0/10-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Лубенський лісотехнічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00993969

І 26
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
! , 

1
07

Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування 60

1 2.
1
І 20

Аграрні науки 
та

продовольство
205 Лісове

господарство
220

3.
20

Аграрні науки 
та

продовольство
206 Садово-паркове

господарство зо



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвшцої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Них. № заяви юридичної особи 265 дата 16.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи

3188/0/10-19
дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Кременецький лісотехнічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00994006

« і—
з/'п

НТт- "тВ
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка сїахового молодшого бакалавра
1х • 19 Архітектура та 

будівництво
193 Геодезія та 

землеустрій
зо

2.

і

20 Аграрні науки 
та

продовольство

205 Лісове
господарство

275

3 . 20 Аграрні науки 
та

продовольство

206 Садово-паркове
господарство

50

4. 20 Аграрні науки 
та

продовольство

208 Агроінженерія 60



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, № заяви юридичної особи 282 дата 30.09.2019
Вх. заяви юридичної особи

3187/0/10-19
дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Сторожинецький лісовий коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00275990

7з/п
Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1.

і!

/ШО і Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

зо

2. 19 Архітектура та 
будівництво

193 Геодезія та 
землевпорядкування

зо

пД - 20 Аграрні науки 
та

продовольство

205 Лісове господарство 140



Оформлений ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. Кз заяви юридичної особи 292 дата 06.09.2019
Вх, Лгз заяви юридичної особи

2970/0/10-19
дата 18.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад 
«Дніпропетровський коледж культури і 
мистецтв» Дніпропетровської обласної 
ради»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02214490

№ Шифр Галузь знань Код Найменування Ліцензований
з/п галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

знань (на одному
курсі (році
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
І е

Г '"і Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 15

2. 02 Культура і 
мистецтво 025

Музичне
мистецтво

70

3. 02 Культура і 
мистецтво 026

Сценічне
мистецтво

50

4
02 Культура і 

мистецтво
029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо



Оформления ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
1/24-128

дата 02.10.2019

Вх. Лг2 заяви юридичної особи
3170/0/10-19

дата 03.10.2019

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад «Відкритий 
міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

30373644

№ Шифр Галузь знань Код Найменування Ліцензований
з/п галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

знань (на одному
курсі (році
навчання)

Коледж «Освіта» Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна» 

____________________ (ідентифікаційний код -  26475545)___________________
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і{ , 02
Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

100

2. 06 Журналістика 061 Журналістика 60

о 2>. 08 Право 081 Право 240

4. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 60

5. 07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування

90

6. 12 Інформаційні
технології 123

Комп’ютерна
інженерія

60



7. 12 Інформаційні
технології

121
Інженерія

програмного
забезпечення

60

8. 16
Хімічна та 

біоінженерія
161 Хімічні технології 

та інженерія
50

9. 18
Виробництво та 

технології 181 Харчові технології 100

10. 27 Транспорт
274 Автомобільний

транспорт
75

. ^і 1 . 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 50

12. 24 Сфера
обслуговування 242 Туризм 50

Для відокремлених структурних підрозділів
Броварський коледж

Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  25772100)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 15

Білоцерківський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  38536891)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право 50

Вінницький коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  39078598)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1х * 08 Право 081 Право 60

Васильківський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  26408856)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І _ 07
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 25



2. 15
Автоматизація та 

приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерні 
інтегровані 
технології

15

Лубенський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  38537717)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 08 Право 081 Право 50

Запорізький коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  25765442)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 27 Транспорт 275

Транспортні
технології

(автомобільний
транспорт)

25

Івано-Франківська філія
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  25790368)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 06 Журналістика 061 Журналістика 40

Карпатський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  38537701)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право 50

Луцький інститут розвитку людини 
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  25788377)__
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право 100

Мелітопольський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  38536907)
Підготовка фахового молодшого бакалавра



1. 10 Природничі науки 101 Екологія 25

2. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 25

3. 12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні науки 25

Миколаївський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  38537722)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 06 Журналістика 061 Журналістика 50

2. 08 Право 081 Право 150

і
1 3. 07 Управління та 

адміністрування 075 Маркетинг 50

4. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
150

5. 07
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування
50

6.
Г\ '-і
V і

Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 60

7. 12 Інформаційні
технології 123

Комп’ютерна
інженерія 60

8. 24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна справа

55

Нікопольський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  33942426)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і 02
Культура і 
мистецтво

029
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

20

2. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка 25

3. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа

ЗО



та страхування

4. 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
40

і Полтавський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  38092124)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І. 08 Право 081 Право 75

Рівненський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  38537738)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І, 08 Право 081 Право 50

2. 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

75

Сторожинецький коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  33304052)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

ЗО

2. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 35

Тернопільський коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  33261755)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І. 02
Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

40

2. 02 Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 25

3. 06 Журналістика 061 Журналістика 40

Хмельницький коледж
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ідентифікаційний код -  38091639)



г1 Підготовка фахового молодшого бакалавра
1. 08 Право 081 Право 40



Додаток 3 . / \ 3

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. заяви юридичної особи
61/82-244

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3177/0/10-19

дата 03.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02070812

У і

з/п
Шифр
галузі
знаїїь

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному' 
курсі (році 
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
Маріупольський коледж Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» 
(ідентифікаційний код -36599572)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1. 08 Право 081 Право 60

2. 07
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 80

ІЗ. 13
Механічна
інженерія

131
Прикладна

механіка
120

А1 ’ *
13

Механічна
інженерія

133
Г алузеве

машинобудування
120

сй » 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

120

6. 15 Автоматизація та 151 Автоматизація та 
комп’ютерно-

75



приладобудування інтегровані
технології

7. 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія

50

8. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

100

9. 24
Сфера

обслуговування 242 Туризм 25



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, № заяви юридичної особи
323

дата 12.09.2019

Бх. № заяви юридичної особи
3205/0/10-19

дата 07.10.2019

Найменування юиидичної особи Красноградський аграрно-технічний 
коледж імені Ф. Я. Тимошенка

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00728919

А
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і 1 

1

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємство, 
торгівля та біржова 

діяльність

25

2. 07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

75

ол. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент ЗО

4. 20 Аграрні науки 
та

продовольство

208 Агроінженерія 90

5. 14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

40
і



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01/517

дата 27.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3202/0/10-19

дата 07.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Чернівецький політехнічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

03363140

1 І ті
| з/п
і

тут Xшифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
і

12
Інформаційні

технології 121
Інженерія

програмного
забезпечення

115

і 2.
17

Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації та 

радіотехніка 70

3.
19

Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 75

4.
19 Архітектура та 

будівництво 191 Архітектура та 
містобудування 60



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

і повідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. • заяви юридичної особи
оі/:. -з

дата 30.09.2019

Вх . 1 заяви юридичної особи дата 04.10.2019
3203/0/10-19

:н; вання роридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Харківський коледж транспортних 
технологій»

. цінний код юридичної
особи

01116443

О і Шифр 
з ті : галузі 

знань
І

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
. . ... __ _1

07 Управління 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

25

2. і 27 Транспорт
і

273 Залізничний
транспорт

280

3 ! 27 Транспорт 275 Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

120

!
1

Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо
І
І
1



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
560

дата 18.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3200/0/10-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Олімпійський коледж імені Івана 
Піддубного

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02125315

1 №
! з/п

1

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
ііх • 01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура 

і спорт
100



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у
сфері фахової передвищої освіти

'відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

! Вих. Лг2 заяви юридичної особи
162

дата 08.10.2019

1 Вх. Л'з заяви юридичної особи
3239/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад "Київський 
медичний коледж № 3"

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05416124

№
з/п

Шифр 
гзлу ЗІ
ЗНЗ.НБ

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.1 22 | Охорона здоров'я
і |

223 Медсестринство 360



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. 1(2 заяви юридичної особи
01-14/448

дата 01.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3240/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Чернівецький індустріальний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00284055

Лд
! з/'п

1
І

Шифр
х сШуЗі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
31 .

! 12
Інформаційні

технології 121
Інженерія

програмного
забезпечення

60 '

1

2.
12

Інформаційні
технології 123 Комп’ютерна

інженерія зо

3.
07

Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 35

4.

07
Управління та 

адміністрування '072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

30
|

 ̂.
24

Сфера
обслуговування 242 Туризм 25

6.
18 Виробництво та 

технологія 186 Видавництво та 
поліграфія 25

7. 14 Електрична 141 Електроенергетика, 
електротехніка та

65



інженерія електромеханіка

8.

15 Автоматизація та 
приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

35



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
497

дата 03.10.2019

Вх. Лг2 заяви юридичної особи
3242/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Полтавський будівельний технікум 
транспортного будівництва

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01393094

! ш
! з/п
і
і!

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
* , і

і.!
1 13і___ І______

Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 115

1 Л, !
1 19

1
і

Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 85

■•і ?

|
* о 7 

а, і
іі
іі

Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

35



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, Ке заяви юридичної особи
186

дата 04.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3217/0/10-19

дата 08.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад Львівської 
обласної ради «Львівський коледж 
культури і мистецтв»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02214751

' № 
з/п

1

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

І . 02 Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 56

2. 02 Культура і 
мистецтво

028 Менеджмент
соціокультурної

діяльності

80

3. 02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

54



f  /У
Додаток у
до наказу Міністерства освіти \ науки 
У країни від ~ ■. 2 Д 0 19 р. №

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
802

дата 01.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3209/0/10-19

дата 08.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти 
«Дніпровський педагогічний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради»

Ідентифікаційний код юридичної 40717740 
особи

.\к Ш и ф р  Галлзь знань Код Найменування Ліцензований
з п галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

знань ( н а  о д н о м у

к у р с і  ( р о ц і

н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Освіта Педагогіка 012 Дошкільна освіта 210

2 . 01 Освіта Педагогіка 013 Початкова освіта 150

3. 01 Освіта/ Педагогіка 014 Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво)

25



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-10/1878

дата 23.09.2019

Вх. ІД заяви юридичної особи
3210/0/10-19

дата 08.10.2019

Найменування юридичної особи Харківська медична академія 
післядипломної освіти

Ідентифікаційний код юридичної
осоои

01896872

у2
з/п

Шифр Галузь знань Код Найменування Ліцензований
галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб
знань (на одному

курсі (році
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
Медичний коледж Харківської медичної академії післяднпломної освіти 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -  
‘_____________________26202824)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 100



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

. Вих. Jn'b заяви юридичної особи
700

дата 27.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3212/0/10-19

дата 08.10.2019

Наїт-існування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Дрогобицький механіко-технологічний 
коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00220061

і № 
з/п

!

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
{на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
І
1

02 Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 25

і 0 

1

02
Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 

архівна 
справа

85

3. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

90

***■« 1Z
Інформаційні

технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

90

5. г ^і 3 Механічна
інженерія

133 Г алузеве
машинобудування

100

ґО. 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп'ютерно-

75



інтегровані
технології



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у
сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

| Вих. Л? заяви юридичної особи
157/01-19

дата 30.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3237/0/10-19

дата 09.10.2019

1 Най: існування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Шацький лісовий коледж ім. В. В. 
Сулька»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00993998

1 №
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і. >
90

Аграрні науки та
205 Лісове

175продовольство господарство
0

07 Управління та 071 Облік і
ЗОадміністрування оподаткування



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

і Вкх. І г2 заяви юридичної особи
01-08/354

дата 01.10.2019

; Вх. ' ї- заяви юридичної особи
3247/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Борщівський агротехнічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00728799
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ і

1 гг- Ії'-'г 1 I —-Вх
з/п галузі 

знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
/у~іи 7 

І „
Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг 100

14
2. і 

1 
і

Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

50

і 19
В !

Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

85

20
А

Аграрні науки 
та

продовольство

201 Агрономія 25

|

і О О

й . і
\

Аграрні науки 
та

продовольство

208 Агроінженерія 140



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

! Вкх. Хз заяви юридичної особи
68

дата 03.10.2019

! Ех. ;-,з заяви юридичної особи
3245/0/10-19

дата 09.10.2019

: Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
«Деснянський економіко-правовий 
коледж при Міжрегіональній Академії 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

32591166

> г . Шифр Галузь знань Код Найменування Ліцензований
іП галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

ЗНї.нЬ (на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
■ ! П Я  
^ ■ і ‘

і

Право 081 Право 50

і и  7
і

1 2  1
і
і

Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

150

0 7  

3 .  •

Управління та 
адміні стру вання

073 Менеджмент 50

Г \  '-і

1

Соціальна
робота

231 Соціальна робота з о



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

| Вих, № заяви юридичної особи
268

дата 02.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3246/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Миколаївський політехнічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

20915954

І К  -

; з/п 

1____

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
і

17
електроніка та 
телекомунікації 172

Телекомунікації та 
радіотехніка 40

1 л

1
05

Соціальні та 
поведінкові 

науки
051 Економіка 25

1 3. 07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування 50

4. 07
У правління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

50

■

ї Ал . і

Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

125
І
1______________І



! .0. ІЗ
Механічна
інженерія 135 Суднобудування 100

! 7.
і

1 Оі 3 Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 50

8. 13
Механічна
інженерія 131 Прикладна механіка 50

1

9. 12
Інформаційні

технології 121
Інженерія

програмного
забезпечення

40



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

| Вех. У к  заяви юридичної особи
01-33/336

дата 12.09.2019
1

, В х . заяви юридичної особи 
3241/0/10-19

дата 09.10.2019
і

Найменування юридичної особи ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 
17 М. ГЕНІЧЕСЬКА ХЕРСОНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02548143
1і

. а."-
■ з/п 
і

!

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
кавчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
зо

2.
27 Транспорт 274 Автомобільний

транспорт
25

і



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у
сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вкх. № заяви юридичної особи
310

дата 02.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3244/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Дніпровський транспортно- 
економічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

25004849

; і  7 9

[  з/п
Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

1 Підготовка фахового молодшого бакалавра
’ 1
! і  .
і

і 02
Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

40

2.
07

Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування
55

о
Д .

07
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 50

4.
07

Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 40

<

07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
40

6. 08 Право 081 Право 125

п 12 Інформаційні 123 Комп’ютерна 60



технології інженерія

8.
1 Сі J Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

ЗО

! 9- 18 Виробництво та 
технологія 181 Харчові технології ЗО

10. 24 Сфера
обслуговуван ня 241 Г отельно- 

ресторанна справа 70

п . 24 Сфера
обслуговування 242 Туризм 25

12. п  п  Ь  і Транспорт 273 Залізничний
транспорт 60

13. 27 Транспорт 274 Автомобільний
транспорт

90

14.

27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

75



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вкх. Хе заяви юридичної особи
03-27/150

дата 02.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3249/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
Київської обласної ради 
"Чорнобильський медичний коледж"

ідентифікаційний код юридичної
особи

02011344

У і

з/п
Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і . 22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство 120



■Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвнщої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвишу освіту»)

! Вих. № заяви юридичної особи
01-192

дата 26.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3222/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи
і

Приватний вищий навчальний заклад 
«Буковинський університет»

Ідентифікаційний код юридичної
осоои

22838873

і №
і з/'п 

1

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж Приватного вищого навчального закладу «Буковинський 

університет» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу
юридичної особи -  33761873)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. г- о и О Право 081 Право 65

2 , V У Управління та
адміністрування

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

60

з . 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування ЗО

4. ! 12 
1

Інформаційні
технології 122 Комп'ютерні науки ЗО



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у
сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Б ех. Лд заяви юридичної особи
198

дата 02.10.2019

Вх. Л« заяви юридичної особи
3223/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Теребовлянський коледж культури і 
мистецтв

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02214811

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

. 1.

02
Культура і 
мистецтво

023

Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

20

! 2.
|
іі

02
Культура і 
мистецтво

024 Хореографія
35

і 3. 

1

!

02
Культура і 
мистецтво 028

Менеджмент
соціокультурної

діяльності

150

: 4 - 
іі

!

02
Культура і 
мистецтво

029
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

50



Оформлееня ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у
сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
250

дата 26.09.2019

Вх. К а  заяви юридичної особи
3224/0/10-19

дата 09.10.2019
і

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Бердичівський коледж промисловості, 
економіки та права»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00220032

! Л'Ь
І з/п

Шифр
галузі
З Н а Н ь

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і І.
і
іІ

01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 
спорт зо

і 2 08 Право 081 Право 90

; 5 ,і 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка 60

4.
07

Управління та 
адміністрування

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

зо

5. 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування
70

6.
12

Інформаційні
технології 121

Інженерія
програмного
забезпечення

зо

*7 і Л#. и Механічна 136 Металургія 50



інженерія

8. 13 Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 200



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, Хї заяви юридичної особи
03-21/172

дата 07.10.2019

Вх. Ха заяви юридичної особи
3250/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
Київської обласної ради «Макарівський 
медичний коледж»

ідентифікаційний код юридичної
особи

02011350

У
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузьзнань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і .
22 Охорона

здоров'я
223 Медсестринство 120



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвишу освіту»)

! Вих. >7 заяви юридичної особи
01-13/288

дата 01.10.2019

Вх. нір. заяви юридичної особи
3269/0/10-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Чернігівське вище 
професійне училище»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

03072595

Шифр Гапузь знань Код Найменування Ліцензований
галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб
знань (на одному

курсі (році
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

.іX •
07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг 20

07 Управління та 076 Підприємництво, ЗО

-■ адміністрування торгівля та біржова
діяльність



О формлеаня ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензі&ту у сфері фахової передвищої освіти 

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

В их. І* заяви юридичної особи
301

дата 02.10.2019

Вх. Л'Ь заяви юридичної особи
3266/0/10-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Кам'янець-Подільський медичний 
коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010959

1 3/ її
1 7 1 Тт » *—- - • гг
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство 150

_/ .

22 Охорона здоров'я 224 Технології 
медичної 

діагностики та 
лікування

60



Оформлення л і ц е н з і ї  Fia п р о в а д ж е н н я  о с в і т н ь о ї  д і я л ь н о с т і  л іщ е н з і а т у  у  сфері
ф а х о в о ї  п е р е д в и щ о ї  о с в і т и

(відповідно до пункту б частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

і Вих. Ічк заяви юридичної особи
332

дата 07.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3265/0/10-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти 
«Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж» 
Житомирської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011261

! І№ 
з/п

Шифр
галузі

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство ЗО

22 Охорона здоров'я 224 Технології 
медичної 

діагностики та 
лікування

60

3. 22 Охорона здоров'я 226 Фармація,
промислова

фармація

370



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліщензіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. хь заяви юридичної особи
01-17/606

дата 04.10.2019

і Вх, ї ї  заяви юридичної особи
3290/0/10-19

дата 11.10.2019

' Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02070766

ї.ї , Шифр 
з/г: галузі 

знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
К іко ео льськи й  технікум Національної металургійної академії України 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
00193424)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

: 1 о?
Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування 35

1 3
і

Механічна
інженерія 136 Металургія 200

- 2 ' 13 Механічна
інженерія

133 Г алузеве
машинобудування

75

і і
-і --ч/; | ! 3 

1

Механічна
інженерія 131 Прикладна

механіка 75

|
- і ід■*ч * *- •

. 1

Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

ооо



Додаток сГ
до наказу Міністерства освіти І  науки 
України від/уфф^у2019 р. № т у / ' ^

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти 

(відповідно до пункту б частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

[ Вех. № заяви юридичної особи
01/4-382

дата 08.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3279/0/10-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Лисичанський державний гірничо- 
індустріальний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00173290

т А ! ]: Тт* Елз Галузь знань Код Найменування Ліцензований
! з/и гзлузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

знань

І іі і

(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
і і
1 1. , 18■ і
; і

Виробництво та 
технології

184 Гірництво 280

Соціальні та
: і Л-С : 2__| поведінкові 051 Економіка 50
' 1
і |

науки

• с 10
Ґ ‘ !

Природничі
науки

103 Науки про Землю 40

Ц  '0
Природничі

науки
101 Екологія зо

27 Транспорт 274
Автомобільний

транспорт
75



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцеезіату у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

' Вих. № заяви юридичної особи
1291/01-02

дата 08.10.2019

1 Вх. Ха заяви юридичної особи
3281/0/10-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи
і

Черкаський державний технологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної
ОСО Є

05390336
1

X  | Шифр Галузь знань Код Найменування Ліцензований
з/п і галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

і знаньі і
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів

Смідяаськйй промислово-економічний коледж Черкаського державного 
технологічного університету (ідентифікаційний код відокремленого

________________ підрозділу юридичної особи -  22793596)________________
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і

07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
зо

2 , 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 110

7 07 Управління та 
адміністрування

076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

40

д 12 Інформаційні
технології

121
Інженерія

програмного
забезпечення

50



1
- ч 17

Електроніка та 171 Електроніка 20
телекомунікації

6. 17
Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та 
радіотехніка

50



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

(зідпозідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

1 Вих. ] !к заяви юридичної особи
01-04/333

дата 27.09.2019

Вх, г4 заяви юридичної особи
3264/0/10-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Новороздільський політехнічний 
коледж»

ідентифікаційний код юридичної
особи

00208798

№
з/п

І

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 07
Управління та 

адміністрування 075 Маркетинг 40

2. 10
Природничі

науки 101 Екологія зо

з* 12
Інформаційні

технології
123 Комп’ютерна

інженерія
70

4. 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

35

5. 27 Транспорт 274 Автомобільний
транспорт

70



Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. : Харківський національний університет мистецтв і : 
імені І. П. Котляревського

2. Хмельницький національний університет

3. Мелітопольський державний педагогічний університет ' І 
імені Богдана Хмельницького

4. Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила

5. Вінницький національний технічний університет

6. Галицький коледж імені В ’ячеслава Чорновола

7. Херсонська державна морська академія



Додаток ^  /
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^ : / ^ 2о і9р . №

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 782 Дата 02.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3206/0/10-19

Дата 07.10.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний університет 
мистецтв імені І. П. Котляревського

Ідентифікаційний код юридичної особи 02214350

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями

№
з /п

Ш и ф р  і н а з в а  

г а л у з і  з н а н ь

К о д  і н а й м е н у в а н н я  
н а п р я м у  п і д г о т о в к и ,  

с п е ц і а л ь н о с т і

Л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б
( з а  л і ц е н з і є ю )

В с т а н о в и т и  

л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  
о с і б

д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я

Підготовка бакалаврів

1. 0202 Мистецтво 6.020201 Театральне 
мистецтво 50/50/0 5/5/0

2. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне 
мистецтво 205/130/25 8/8/0

2. Припинення провадження частини освітньої діяльності

№
з /п

Ш и ф р  і н а з в а  

г а л у з і  з н а н ь

К о д  і н а й м е н у в а н н я  

н а п р я м у  п і д г о т о в к и ,  

с п е ц і а л ь н о с т і

Л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б
( з а  л і ц е н з і є ю )

В с т а н о в и т и  

л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б

д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р ш

Підготовка спеціалістів

1. 0202 Мистецтво

7.02020101 
Театральне 

мистецтво (за 
видами)

45/30/0 0/0/0

2. 0202 Мистецтво
7.02020401 Музичне 

мистецтво (за 
видами)

25/75/25 0/0/0

Підготовка магістрів

3. 0202 Мистецтво

8.02020101 
Театральне 

мистецтво (за 
видами)

20/0/0 0/0/0



4. 0202 Мистецтво
8.02020401 Музичне 

мистецтво (за 
видами)

130/0/0 0/0/0

№
з / п

Ш и ф р  і н а з в а  
г а л у з і  з н а н ь

К о д  і н а й м е н у в а н н я  
с п е ц і а л ь н о с т і

Л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б
( з а  л і ц е н з і є ю )

В с т а н о в и т и  
л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б

Підготовка спеціалістів

5. 02 Культура і 
мистецтво

025 Музичне 
мистецтво

125 0

6.
02 Культура і 
мистецтво

026 Сценічне 
мистецтво

75 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 041/201 16.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2967/0/10-19 18.09.2019
Найменування юридичної особи Хмельницький національний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 02071234
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Підготовка бакалаврів
1 23 Соціальна 231 Соціальна робота 180 90

робота

Шифр і назва Код і найменування Ліцензований
обсяг,

галузі знань напряму підготовки, 
спеціальності осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 01-28/1509 06.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2859/0/10-19 11.09.2019
Найменування юридичної особи Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125237
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Припинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:

і

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки,

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

спеціальності Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка бакалаврів
1 0101 Педагогічна 

освіта
6.010102 Початкова 
освіта

50/50/0 0

2 0101 Педагогічна 
освіта

6.010106 Соціальна 
педагогіка

25/25/0 0

3 0202 Мистецтво 6.020202
Хореографія*

25/25/0 0

4 0203 Гуманітарні 
науки

6.020302 Історія* 30/30/0 0

5 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030101 Соціологія 25/25/0 0

6 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія

75/75/0 0

7 0305 Гкономіка та 
підприємство

6.030504 Гкономіка 
підприємства

20/0/0 0

8 0306 Менеджмент 
і адміністрування

6.030601
Менеджмент

25/0/0 0



*9 0401 Природничі 
науки

6.040101 Хімія* 50/30/0

10 0401 Природничі 
науки

6.040102 Біологія* 60/50/0

11 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія,
охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористуванн
я*

30/20/0

12 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040201
Математика*

30/30/0

13 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040302
Інформатика

55/30/0

14 0901 Сільське 
господарство і 
лісництво

6.090103 Лісове і
садово-паркове
господарство

25/10/0

15 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 25/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 2654 19.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3214/0/10-19 08.10.2019
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

Університет Короля Данила
Ідентифікаційний код юридичної особи 24684167
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Припинення частини провадження освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки,

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

спеціальності Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка бакалаврів
1 0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 30/30/0 0
2 0203 Гуманітарні 

науки
6.020303 Філологія 20/20/0 0

оД 0203 Гуманітарні 
науки

6.020304 Богослов’я 
(теологія Греко- 
Католицької 
конфесії)

10/10/0 0

4 0303 Журналістика 
та інформація

6.030302 Реклама і 
зв’язки 3 
громадськістю (за 
видами діяльності)

20/20/0 0

5 0304 Право 6.030401
Правознавство

80/80/0 0

6 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030505 Управління 
персоналом та 
економіка праці

30/30/0 0
і

7 0305 Економіка та 6.030508 Фінанси і 20/20/0 0
підприємництво кредит

8 0305 Економіка та 6.030509 Облік і 20/20/0 0



* підприємництво аудит 1
9 0501 Інформатика 

та обчислювальна 
техніка

6.050103 Програмна 
інженерія

30/0/0 0

10 0601 Будівництво 
та архітектура

6.060101
Будівництво

30/30/0 0

11 0601 Будівництво 
та архітектура

6.060102 Архітектура 80/80/0 0

Підготовка спеціалістів
12 0304 Право 7.03040101

Правознавство
0/10/0 0

Підготовка магістрів
13 08 Право 081 Право 150 100 (з

урахування
строків

навчання)
Для відокремлених структурних підрозділів

Коледж Приватного вищого навчального закладу Університет Короля Данила 
________________________ (ідентифікаційний код 37410081)_____________________
14 0202 Мистецтво 5.02020701 Дизайн 30/0/0 0
15 0304 Право 5.03040101

Правознавство
100/0/0 0

16 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050801 Фінанси і 
кредит

25/0/0 0

17 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

5.05010101 
Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

30/0/0 0

18 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

5.05010301 Розробка
програмного
забезпечення

30/0/0 0

19 0601 Будівництво 
та архітектура

5.06010101 
Будівництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

25/0/0 0

20

_

0601 Будівництво 
та архітектура

5.06010201 
Архітектурне 
проектування та 
внутрішній інтер’єр

50/0/0 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 1-08-134
1-09-135

Дата 09.10.2019 
09.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 3277/0/10-19 Дата 10.10.2019
Найменування юридичної особи Вінницький національний 

технічний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 02070693

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями_____________

№
з / п

Ш и ф р  і н а з в а  

г а л у з і  з н а н ь

К о д  і н а й м е н у в а н н я  
н а п р я м у  п і д г о т о в к и ,  

с п е ц і а л ь н о с т і

Л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  
о с і б

( з а  л і ц е н з і є ю )

В с т а н о в и т и  
л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б

д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я

П і д г о т о в к а  б а к а л а в р і в

1. 0306 Менеджмент і 
адміністрування 6.030601 Менеджмент 52/13/0 0/13/0

2. 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія, 
охорона навколишнього 

середовища та 
збалансоване 

природокористування

26/1/0 0/1/0

'У

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

6.050103 Програмна 
інженерія 37/7/0 0/7/0

4. 0502 Автоматика та 
управління

6.050201 Системна 
інженерія 38/1/0 0/1/0

5.
0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050502 Інженерна 
механіка 21/6/0 0/6/0

6.
0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

6.050601 Теплоенергетика 18/3/0 0/4/0

7. 0507 Електротехніка 
та електромеханіка

6.050701 Електротехніка та 
електротехнології 55/21/0 0/21/0

8. 0507 Електротехніка 
та електромеханіка 6.050702 Електромеханіка 14/3/0 0/3/0

9.
0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв’язок

6.050903 Телекомунікації 17/16/0 0/15/0

10. 0601 Будівництво та 
архітектура 6.060101 Будівництво 48/6/0 1/7/0

11.
0701 Транспорті
транспортна
інфраструктура

6.070106 Автомобільний 
транспорт 19/2/0 0/1/0



№
з / п

Ш и ф р  і н а з в а  

г а л у з і  з н а н ь
К о д  і н а й м е н у в а н н я  

с п е ц і а л ь н о с т і

Л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б
( з а  л і ц е н з і є ю )

В с т а н о в и т и  

л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б

П і д г о т о в к а  б а к а л а в р і в

1. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 210 90

2. 10 Природничі науки 101 Екологія 80 20
пИ, 12 Інформаційні 

технології
122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології 180 80

4. 12 Інформаційні 
технології 124 Системний аналіз 40 25

5. 12 Інформаційні 
технології 125 Кібербезпека 160 85

6. 13 Механічна 
інженерія 131 Прикладна механіка ПО 65

7. 13 Механічна 
інженерія 132 Матеріалознавство 60 25

8. 13 Механічна 
інженерія

133 Галузеве 
машинобудування 60 40

9. 14 Електрична 
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

500 160

10. 14 Електрична 
інженерія 144 Теплоенергетика 80 35

11. 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп‘ютерно-інтегровані 

технології
190 75

12. 15 Автоматизація та 
приладобудування

152 Метрологія та 
інформаційно- 

вимірювальна техніка
170 60

13. 15 Автоматизація та 
приладобудування

153 Мікро- та 
наносистемна техніка 60 20

14. 16 Хімічна та 
біоінженерія 163 Біомедична інженерія 100 20

15. 17 Електроніка та 
телекомунікації 171 Електроніка 60 20

16. 17 Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 410 80

17. 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 260 115

18. 27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 130 100

19. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка 50 20

20. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 50 20

21. 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
40 25

22. 12 Інформаційні 
технології

126 Інформаційні системи 
та технології 80 60

23. 18 Виробництво та 
технології

183 Технології захисту 
навколишнього 

середовища
140 20



24.

25 Воєнні науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

255 Озброєння та 
військова техніка 60 10

25. 27 Транспорт

275 Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

100 95

26. 10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та 
наноматеріали 25 10

П і д г о т о в к а  м а г і с т р і в

27. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 120 70

28. 12 Інформаційні 
технології

121 Інженерія 
програмного забезпечення 90 80

29. 12 Інформаційні 
технології

123 Комп’ютерна 
інженерія 90 80

ЗО. 12 Інформаційні 
технології 124 Системний аналіз 60 25

31. 12 Інформаційні 
технології 125 Кібербезпека 64 60

32. 13 Механічна 
інженерія 131 Прикладна механіка 60 45

3 3 .
13 Механічна 
інженерія 132 Матеріалознавство 50 20

34. 13 Механічна 
інженерія

133 Галузеве 
машинобудування 40 зо

35. 14 Електрична 
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

224 120

36. 14 Електрична 
інженерія 144 Теплоенергетика 40 20

37. 15 Автоматизація та 
приладобудування

153 Мікро- та 
наносистемна техніка 50 20

38. 16 Хімічна та 
біоінженерія 163 Біомедична інженерія 50 20

39. 17 Електроніка та 
телекомунікації 171 Електроніка 50 20

40. 17 Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 210 60

41. 18 Виробництво та 
технології

183 Технології захисту 
навколишнього 

середовища
зо 20

42. 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 110 90

43. 27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт 70 50

44. 15 Автоматизація та 
приладобудування

152 Метрологія та 
інформаційно- 

вимірювальна техніка
80 45

45. 27 Транспорт
275 Транспортні 

технології (на 
автомобільному 

транспорті)

80 70



46. 01 Освіта 015 Професійна освіта 10 5
47. 05 Соціальні та 

поведінкові науки 052 Політологія 10 5

48. 07 Управління і 
адміністрування 073 Менеджмент 15 5

49. 12 Інформаційні 
технології

121 Інженерія 
програмного забезпечення 15 10

50. 12 Інформаційні 
технології 122 Комп’ютерні науки зо 10

51. 12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології зо 5

52. 12 Інформаційні 
технології

123 Комп’ютерна 
інженерія 15 10

53. 12 Інформаційні 
технології 124 Системний аналіз 15 5

54. 12 Інформаційні 
технології 125 Кібербезпека 15 5

55. 12 Інформаційні 
технології

126 Інформаційні системи 
та технології 15 10

56. 13 Механічна 
інженерія 131 Прикладна механіка 15 10

57. 13 Механічна 
інженерія 132 Матеріалознавство 15 10

58. 14 Електрична 
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

20 10

59. 14 Електрична 
інженерія 144 Теплоенергетика 10 5

60. 15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп‘ютерно-інтегровані 

технології
20 5

61. 15 Автоматизація та 
приладобудування

152 Метрологія та 
інформаційно- 

вимірювальна техніка
20 5

62. 16 Хімічна та 
біоінженерія 163 Біомедична інженерія 15 5

63. 17 Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 20 10

64. 18 Виробництво та 
технології

183 Технології захисту 
навколишнього 

середовища
10 5

65. 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 15 5

66. 27 Транспорт

275 Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

15 10



2. Припинення провадження частини освітньої діяльності

№
з /п

Ш и ф р  і н а з в а  

г а л у з і  з н а н ь

К о д  і н а й м е н у в а н н я  

н а п р я м у  п і д г о т о в к и ,  

с п е ц і а л ь н о с т і

Л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б
( з а  л і ц е н з і є ю )

В с т а н о в и т и  

л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б

д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я

П і д г о т о в к а  б а к а л а в р і в

1.
0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040302 Інформатика 18/0/0 0/0/0

2.
0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050101 Комп’ютерні 
науки 52/0/0 0/0/0

3.
0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050102 Комп’ютерна 
інженерія 34/0/0 0/0/0

4. 0502 Автоматика 
та управління

6.050202 Автоматизація те 
комп’ютерно-інтегровані 

технології
23/0/0 0/0/0

5.

0505
Машинобудування
та
матеріалообробка

6.050503
Машинобудування 10/0/0 0/0/0

6.

0505
Машинобудування
та
матеріалообробка

6.050504 Зварювання 6/0/0 0/0/0

7. 0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та 
наноелектроніка 12/0/0 0/0/0

8. 0508 Електроніка 6.050802 Електронні 
пристрої та системи 9/0/0 0/0/0

9.
0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв’язок

6.050901 Радіотехніка 12/0/0 0/0/0

10.
0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв’язок

6.050902 Радіоелектронні 
апарати 8/0/0 0/0/0

11.

0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційно-
вимірювальні
технології

6.051001 Метрологія та 
інформаційно- 

вимірювальні технології
8/0/0 0/0/0

12.

0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційно-
вимірювальні
технології

6.051002 Метрологія, 
стандартизація та 

сертифікація
11/0/0 0/0/0

13.

0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційно-
вимірювальні
технології

6.051004 Оптотехніка 9/0/0 0/0/0



14. 0514 Біотехнологія 6.051402 Біомедична 
інженерія 6/0/0 0/0/0

15. 1701 Інформаційна 
безпека

6.170101 Безпека 
інформаційних і 

комунікаційних систем
17/0/0 0/0/0

16. 1701 Інформаційна 
безпека

6.170103 Управління 
інформаційною безпекою 24/0/0 0/0/0

№
з / п

Ш и ф р  і н а з в а  

г а л у з і  з н а н ь

К о д  і н а й м е н у в а н н я  

с п е ц і а л ь н о с т і

Л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с і б

( з а  л і ц е н з і є ю )

В с т а н о в и т и  

л і ц е н з о в а н и й  

о б с я г ,  о с і б

П і д г о т о в к а  м а г і с т р і в

17. 12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні науки 
та інформаційні 

технології
79 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
258/01

Дата: 03.10.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи 
3227/0/10-19

Дата: 09.10.2019 р.

Найменування юридичної особи Галицький коледж імені В’ячеслава 
Чорновола

Ідентифікаційний код юридичної особи 14039833
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Ш иф р і назва галузі 
знань

к о д  і н а й м е н у в а н н я  
с п е ц і а л ь н о с т і Л іц ен зо в а н и й  о б ся г В становити

Підготовка молодших спеціалістів
1. 07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 50 зо

2. 08 Право 081 Право 90 60

3. 12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні науки 60 40



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 02.1-05/1865 30.09.19
Вх. № заяви юридичної особи 3226/0/10-19 09.10.2019
Найменування юридичної особи Херсонська державна морська 

академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 35219930

т\ • •• • • 1 • •Вид звуження провадження ОСВІТНЬОЇ діяльності у сфері ВИ Щ О Ї ОСВІТИ

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування напряму 
підготовки, спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб 
(за ліцензією)

Існуючий
(д.ф.н./з.ф.н.)

Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н.)

Підготовка спеціалістів
1 0701 Транспорт і

транспортна
інфраструктура

7.07010401 Судноводіння 175/175 0/0

2 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010402 Експлуатація 
суднових енергетичних 
установок

100/100 0/0

3 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010404 Експлуатація 
суднового електрообладнання 
і засобів автоматики

75/75 0/0

Підготовка магістрів
1 0701 Транспорт і

транспортна
інфраструктура

8.07010401 Судноводіння 10/0 0/0

2 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.07010402 Експлуатація 
суднових енергетичних 
установок

10/0 0/0



3 0701 Транспорт і 8.07010404 Експлуатація 5/0 0/0
транспортна суднового електрообладнання
інфраструктура і засобів автоматики

Для відокремлених структурних підрозділів
Морський коледж Херсонської державної морської академії 

(ідентифікаційний код 37839950)
Іідготовка молодших спеціалістів

1 0505
Машинобудування 
та металообробка

5.05050502 Обслуговування 
верстатів з програмним 
управлінням і
робототехнічних комплексів

50/0 0/0

2 0505
Машинобудування 
та металообробка

5.05050401 Зварювальне 
виробництво

75/0 0/0

3 0512 Морська 
техніка

5.05120101
Суднокорпусобудування

50/0 0/0

4 0512 Морська 
техніка

5.05120103 Монтаж і 
проектування суднових машин 
і механізмів

50/0 0/0

5 0512 Морська 
техніка

5.05120104 Монтаж і 
обслуговування 
електроустаткування 
суднового електрообладнання

50/0 0/0

6 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010401 Судноводіння на 
морських шляхах

200/200 0/0

7 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010403 Експлуатація 
суднових енергетичних 
установок

150/150 0/0

8 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010407 Експлуатація 
суднового електрообладнання 
та автоматики суден

100/100 0/0



Додаток дГ
до наказу Міністерства освіжи.

*■4 102019  р. №  9/ / -від
і науки України

Про звуження провадження освітньої діяльності Міжрегіональному центру 
професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців 

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви здобувана ліцензії 626 дата 01.10.2019
Вх. № заяви здобувана ліцензії 3221/0/10-19 дата 09.10.2019
Найменування здобувана ліцензії Міжрегіональний центр 

професійної перепідготовки 
звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривого 
Рогу Дніпропетровської області

Ідентис йкаційний код здобувана ліцензії 05536113

Вид звуження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти

Зменшення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
професій: ________________________________________________________________

Код
профес

ії
Найменування

професії
Вид профе

сійної підго
товки

Ліцен
зован

ий
обсяг

Після звуження
Код

професії
Найменування

професії
4112 

7241

Оператор
комп’ютерного
набору
Електромеханік 
з ремонту та 
обслуговування 
лічильно- 
обчислювальни 
х машин

Первинна
професійна
підготовка

зо

7241 Електромеханік
з ремонту та
обслуговування
лічильно-
обчислювальних
машин

7243

4112

Радіомеханік з 
обслуговування 
та ремонту 
радіотелевізійн 
ої апаратури. 
Оператор 
комп’ютерного 
набору

Первинна
професійна
підготовка

зо

4112 Оператор
комп’ютерного
набору



{І

* \

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і 
України від «/< /  » /  &  2019 № ІА І

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

' і

1. Товариство з обмеженою відповідальністю
«Харківський університет» Ті , . л, ..

2. Державний вищий навчальний заклад' | 
«Криворізький національний університет»

[ 1 ■



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності• « ■ • •• « ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
01-06/165

дата 03.10.2016

Вх. № заяви юридичної особи 
2768/0/10.1-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Харківський університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

24332652

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 222 Медицина галузі знань 
22 Охорона здоров’я за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти 3 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг 540 осіб (з урахуванням строків навчання)

1 * г «  и  •  •  •Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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:

- договір оренди приміщення від 10.10.2016 № 10-10/16 за адресою 
м. Харків, вул. Драгомирівська, 4 втратив чинність 09.09.2019 (пункт 2.1 
договору) (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- договір оренди приміщення від 29.12.2016 № 39-12/16 за адресою 
м. Харків, вул. Драгомирівська, 10 діє до 25.06.2021 (пункт 2.1 договору); договір 
№ 119/11 від 03.07.2019 діє до 31.12.2019 (пункт 6.1 договору); договір № 12 
від 03.07.2019 діє до 30.06.2020 (пункт 6.3 договору), оформлені на строк, 
менший, ніж необхідний для завершення повного циклу навчання (підпункт 1 
пункту 46 Ліцензійних умов);

- відсутній акт приймання-передачі до договору оренди приміщення 
від 29.12.2016, що передбачений пунктом 2.1 зазначеного договору оренди;

- договори про співробітництво № 1 від 22.04.2016, № 2 від 22.05.2019, № 3 
від 29.09.2017, № 4 від 22.05.2019, № 5 від 23.05.2019, № 8 від 24.05.2019 
строком на 6 років, що передбачають право користування приміщеннями 
площами 100 кв. м, 50 кв. м, 256,8 кв. м, 71 кв м, 6117 кв.м, 116 кв. м відповідно, 
оформлені з порушенням статті 793 Цивільного кодексу України;

- у матеріалах справи відсутні інформація та підтвердні документи щодо 
користування стадіоном та / або спортивним майданчиком (порушення пункту 37 
Ліцензійних умов);



- таблиця 8.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у освітньому процесу» в матеріалах справи не містить 
відомостей, що передбачені додатком 4 до Ліцензійних умов; також потребує 
уточнення інформація щодо власника майна, площ приміщень, документу про 
право користування (додаток 4 Ліцензійних умов);

- таблиця 8.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» не 
містить відомостей, що передбачені додатком 4 до Ліцензійних умов;

- у матеріалах справи відсутня інформація:
1) про забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням 

(пункт 34 Ліцензійних умов);
2) про забезпечення доступності до навчальних приміщень осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів (пункт 33 Ліцензійних 
умов);

3) про наявність у навчальному плані з обов’язковим вивченням української 
мови як окремої навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», що є 
порушенням вимог пункту 37 Ліцензійних умов;

4) про житлові приміщення, придатні для проживання іноземців та осіб без 
громадянства, що є порушенням вимог пункту 15 Ліцензійних умов;

- у положенні про Центр підготовки іноземних громадян Харківського
університету відсутні функції: оформлення запрошень на навчання та
забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на 
законних підставах, що є порушенням вимог підпункту 14 пункту 46 Ліцензійних 
умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) 
відсутні відомості щодо матеріально-технічного забезпечення у повному обсязі, 
що є порушенням вимог пункту 43 Ліцензійних умов.

5) на офіційному веб-сайті закладу освіти, в тому числі англійською мовою,
відсутня інформація про освітні/освітньо-наукові програми, зразки документів 
про освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення до приміщень, перелік навчальних дисциплін, правила прийому 
іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання._____________

Пропозиції 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.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
26-03-172/1

Дата 08.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2810/0/10.1-19

Дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Криворізький національний університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37664469

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за першим (бакалаврським) 
та другим (магістерським) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг 140 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
80 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Встановлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 
закладом освіти (пункт 2 частини 3 статті 13 Закону), а саме, виявлення 
недостовірних даних у  документах, поданих ліцензіатом, стосовно площ 
приміщень для здійснення навчального процесу. Так, в копії документу про право 
господарського відання площі учбових корпусів № 2, № 4 не відповідають 
наказу МОН від 18.02.2016 № 133 «Про закріплення державного майна за 
Криворізьким національним університетом».

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме, в Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти зазначено не актуальні відомості щодо матеріально-технічного 
забезпечення, оскільки інформація про площі приміщень не відповідає 
вищезазначеному наказу (порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути недостовірність даних та невідповідність Ліцензійним умовам у 

підтвердних документах та в електронних відомостях.
2. Подати до органу ліцензування нову заяву про розширення провадження 

освітньої діяльності та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов 
не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про 
відмову._____________________________________________________________________



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
21-27-04-173/1

Дата 08.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2811/0/10.1-19

Дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Криворізький національний університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37664469

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 136 
Металургія галузі знань 13 Механічна 
інженерія за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
100 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої ОСВІТИ

Встановлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 
закладом освіти (пункт 2 частини 3 статті 13 Закону), а саме, виявлення 
недостовірних даних у  документах, поданих ліцензіатом, стосовно площ 
приміщень для здійснення навчального процесу. Так, в копії документу про право 
господарського відання площі учбових корпусів № 2, № 4 не відповідають 
наказу МОН від 18.02.2016 № 133 «Про закріплення державного майна за 
Криворізьким національним університетом».

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме, в Єдиній державній електронній базі з питань 
освіти зазначено не актуальні відомості щодо матеріально-технічного 
забезпечення, оскільки інформація про площі приміщень не відповідає 
вищезазначеному наказу (порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути недостовірність даних та невідповідність Ліцензійним умовам у 
підтвердних документах та в електронних відомостях.

2. Подати до органу ліцензування нову заяву про розширення провадження 
освітньої діяльності та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов 
не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про 
відмову.



Перелік здобувачів ліцензій,
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій

1. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Івано-Франківської області

2. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Дніпропетровської області

3. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Вінницької області



Підстави відмови у видачі ліцензії провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії 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 642/01-12 Дата 07.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2817/0/10.1-19 дата 09.10.2019
Найменування юридичної особи Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Івано-Франківської 
області

Ідентифікаційний код юридичної особи 26162964
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за 
програмою функціонального 
навчання керівного складу та 
фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту 
(спеціалізація Цивільний захист 
спеціальності 263 Цивільна безпека

Ліцензований обсяг 1600 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 № 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):

- до матеріалів справи надано копію витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно 
до якого основним видом діяльності закладу є КВЕД 84.24 «Діяльність у сфері 
охорони громадського порядку та безпеки», проте, відповідно до статті 1 Закону 
України «Про освіту», основним видом діяльності закладу освіти має бути освітня 
діяльність;

- склад проектної групи не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, 
оскільки лише 1 науково-педагогічний працівник має кваліфікацію відповідно до 
спеціальності 263 Цивільна безпека;

- площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу за 
розрахунком становить 0,21 кв. метра на одного здобувана освіти, що є порушенням 
вимог пункту 33 Ліцензійних умов (за нормативом - 2,4 кв. метра), слід також 
зазначити, що у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення 
та іншими приміщеннями» відсутні дані про загальну суму навчальних приміщень;

- відсутня соціальна інфраструктура, що є порушенням вимог таблиці 5 
додатку 4 до Ліцензійних умов;

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана 
ліцензії за попередній рік, оскільки в матеріалах справи надано звіт за 1 півріччя 
2019 року, що є порушенням вимог підпункту 4 пункту 46 Ліцензійних умов; _



- інформація у концепція освітньої діяльності не відповідає даним у заяві 
(заявою передбачено «у сфері післядипломної освіти -  підвищення кваліфікації за 
програмою функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», при 
цьому не зазначено в межах якої спеціальності, а у концепції -  «підвищення 
кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту за спеціалізацією «цивільний 
захист» спеціальності «цивільна безпека» 263 галузі знань цивільна безпека 26 у 
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою», що не відповідає вимогам 
Ліцензійних умов. А також потребують уточнення вимоги до рівня освіти осіб, які 
можуть розпочати навчання та строк навчання;

- відсутнє обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 
діяльності за програмою спеціальності, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, що є порушенням вимог додатку 4 до Ліцензійних умов;

-відсутні розрахунки у розділі «Текстовий опис використання інформаційних 
ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, 
стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу 
освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах», що є порушенням вимог 
підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов;

-документи, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації надано не в повному 
обсязі, тобто не всіх членів проектних груп, що є порушенням вимог підпункту 10 
пункту 46 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення доступності 
до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
є порушенням вимог пункту 33 Ліцензійних умов;

- у договорі про надання послуг № 42 від 04.09.2019 відсутня адреса, за якою 
будуть проживати слухачі та кількість місць або площа, на яку будуть надаватись 
послуги;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове та матеріально-технічне 
забезпечення (зазначені розділи взагалі не заповнені та не завантажено документи, 
які підтверджують право користуватися приміщеннями), що є порушенням вимог 
пункту 43 Ліцензійних умов.

Крім того, матеріали ліцензійної справи не пронумеровані, що не відповідає
вимогам пункту 48 Ліцензійних умов.___________________________________________
_____________________Пропозиції щодо усунення недоліків;_____________________

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах._____
2. Подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої

діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов.______________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії 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 
1852

дата 04.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2840/0/10.1-19

дата 11.10.2019

Найменування юридичної особи Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Дніпропетровської області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

09822784

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
263 Цивільна безпека у галузі знань 
26 Цивільна безпека у сфері післядипломної 
освіти для осіб 3 вищою освітою

Ліцензований обсяг 6,5 тисяч осіб (щорічно) 
180 осіб (одночасно)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії 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 згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- якісний склад проектної групи -  3 особи (Ішичкіна Л.М. -  кандидат 
педагогічних наук, 13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти, тема 
дисертації «Педагогічні умови підвищення ефективності фізичної підготовки 
особового складу підрозділів пожежної охорони», вища освіта не вказана; 
Ткаченко Ю. М. -  вища освіта зі спеціальності «Соціальна педагогіка»; 
Кондратюк В. М. -  вища освіта зі спеціальності «Радіотехніка») не відповідає 
вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, оскільки педагогічні працівники 
Ткаченко Ю. М. та Кондратюк В. М не мають кваліфікації відповідно до 
заявленої спеціальності;

- відповідно до інформації, наданої здобувачем ліцензії до заяви та 
матеріалів справи, заявник має намір здійснювати зазначену освітню діяльність у 
6-ти населених пунктах Дніпропетровської області (с. Старі Кодаки, 
м. Павлоград, м. Нікополь, м. Павлоград, м. Кривий Ріг, м. Кам’янське), що не 
відповідає вимогам пункту 5 Ліцензійних умов, згідно з яким виконання 
ліцензійних вимог стосується кожного місця провадження освітньої діяльності;

- до матеріалів справи надано копії положень про структурні підрозділі -



територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у 6-ти 
населених пунктах Дніпропетровської області, але відповідно до відомостей у 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань дані про відокремлені підрозділи юридичної особи 
відсутні;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки щодо спроможності провадження освітньої 
діяльності (вимоги підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов);

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутня інформація 
про рівень освіти та кваліфікацію науково-педагогічних та педагогічних 
працівників, а також відомості про веб-сайт закладу освіти (пункт 43 Ліцензійних 
умов);

- в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення 
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних 
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів (пункт 33 Ліцензійних умов);

Зазначаємо, що у заяві вказується такий ліцензований обсяг, тобто, 
визначена ліцензією максимальна кількість осіб, яким заклад освіти може 
одночасно забезпечити здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю 
(програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 
освітою (підпункт 5 пункту 2 Ліцензійних умов).

Звертаємо увагу, що термін дії договорів оренди/позички, наданих до 
матеріалів справи, закінчується 31.12.2019.

Крім того, документи, надані до розгляду, не сформовано у ліцензійну
справу, відсутня нумерація сторінок (вимоги пункту 48 Ліцензійних умов).______
___________________ Пропозиції щодо 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 післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за встановленою 
формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов._____________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії 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 
988

дата 08Л0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2838/0/10.1-19

дата 11Л 0.2019

Найменування юридичної особи Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності 
Вінницької області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26176050

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
263 Цивільна безпека у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 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 згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у відомостях щодо матеріально-технічної бази здобувач ліцензії надав 
інформацію, відповідно до якої загальна площа за умовами договору оренди 
становить 494,8 м2, але відповідно до таблиці «Забезпечення приміщеннями 
навчального призначення та іншими приміщеннями» площа навчальних 
приміщень для проведення освітнього процесу за заявленою спеціальністю теж 
становить 494,8 м2, площа інших приміщень становить 168,8 м2, що у підсумку 
перевищує загальну площу, зазначену у договорі оренди;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки щодо спроможності провадження освітньої 
діяльності (вимоги підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов);

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутня інформація 
про рівень освіти та кваліфікацію науково-педагогічних та педагогічних 
працівників, не завантажено документи про право власності на приміщення за 
адресою м. Вінниця, вул Монастирська, 26, а також відомості про веб-сайт



закладу освіти (пункт 43 Ліцензійних умов);
- в матеріалах справи відсутнє документальне підтвердження фахівцем з 

питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних 
приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (пункт 33 
Ліцензійних умов);

-на сторінках офіційного веб-сайта закладу освіти відсутня основна 
інформація про його діяльність (структура, освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна діяльність, зразки документів про освіту, умови для 
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 
приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийому) (порушення пункту 36 Ліцензійних
умов),_______________________________________________________________________

Пропозиції 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._____



Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатій), 
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

діяльності (розширенні провадження освітньої ДІЯЛЬНОСТІ ) 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО : 
«СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»

2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«УЧБОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ІНСАЙТ»

3. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Навчально-виробничий центр «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»

4. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Центр професійної освіти та консалтингу»



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 01/258 Дата 01.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2806/0/10.1-19 дата - 08.10.2019
Найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СП 
УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 00192471
Вид підготовки, код і найменування професії 
зазначені юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 7122 Вогнетривник

Ліцензований обсяг 10 осіб
Підвищення кваліфікації за 
професією 7122 Вогнетривник
10 осіб
Професійно-технічне навчання за 
професією 7123 Бетоняр
10 осіб
Підвищення кваліфікації за 
професією 7123 Бетоняр
10 осіб

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти

1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 
10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону):

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну категорію 
складає 0 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 Ліцензійних умов (при 
нормі 25%);

- дисципліни «Електротехніка» та «Електротехніка в будівництві» планується 
закріпити за Сугоняко М. О. (вища освіта зі спеціальності «Програмне забезпечення 
автоматичних систем», при цьому відсутня інформація про наявність досвіду 
практичної роботи за відповідним фахом, що становить не менш як п’ять років, або 
проходженням відповідної психолого-педагогічної підготовки), що є порушенням 
вимог пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення виробничого 
навчання на певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти, що не 
відповідає вимогам пункту 4 таблиці 2 додатку 15 та таблиці 1 додатку 18 до 
Ліцензійних умов;

-навчальні плани з підвищення кваліфікації за професією 7123 Бетоняр не 
погоджено в установленому порядку (пункт 16 Положення про ступеневу 
професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 червня 1999 р. № 956) та за кількістю годин не відповідає вимогам державного 
стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 7123.2 БО.45.21 -  2008, що є 
порушенням вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;



-з  професії 7123 Бетоняр потребує уточнення інформація про найменування 
дисциплін у відомостях про якісні показники кадрового та навчально-методичного 
забезпечення освітньої діяльності, оскільки інформація не відповідає даним в 
навчальних планах;

- відсутні пояснювальні записки до навчальних планів з професії 
7122 Вогнетривник, оскільки надано лише пояснювальні записки до типових 
навчальних планів, що є порушенням вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація щодо достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією що ліцензується, для заявленого ліцензованого 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за 
якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що не відповідає 
вимогам додатку 17 до Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення доступності 
до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що є 
порушенням вимог пункту 69 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове (відсутня інформація про 
спеціальність отриманої освіти, кваліфікації та рік закінчення) та матеріально- 
технічне забезпечення (наявна інформація не про всі приміщення, якими 
користується заклад освіти, а також потребує уточнення інформація про площу 
приміщень), що є порушенням вимог пункту 72 Ліцензійних умов;

-в матеріалах ліцензійної справи відсутня інформація про:
- якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 

процес за професією (у матеріалах Ліцензійної справи надано інформацію про 
якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері професійно- 
технічної освіти на виробництві (за класами класифікаційних угруповань)), що є 
порушенням вимог додатку 16 до Ліцензійних умов. Заклад освіти повинен 
використовувати таблицю 2 додатку 16 до Ліцензійних умов;

- забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за відповідною професією, а 
також обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за 
відповідною професією, що є порушенням вимог додатку 17 до Ліцензійних умов ( у 
матеріалах ліцензійної справи надано лише інформацію про наявність матеріально- 
технічної бази для провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти на виробництві, яка застосовуються у разі 
ліцензування професійно-технічного (курсового) навчання на виробництві). Таким 
чином, заклад освіти повинен використовувати таблиці 2-3 додатку 17 до 
Ліцензійних умов.

Крім того, в матеріалах ліцензійної справи надано документи, які не передбачені 
Ліцензійними умовами, зокрема документи про відповідність приміщень пожежним
нормам.______________________________________________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків :____________________

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах. __
2. Подати нову заяву на отримання ліцензії на провадження освітньої

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов._____________________________________



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 13/02/28-03 Дата 28.03.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2784/0/10.1-19 дата 07.10.2019
Найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УЧБОВО-
КОНСУЛЬТАЩЙНИЙ ЦЕНТР 
«ІНСАЙТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 30273265
Вид підготовки, код і найменування професії 
зазначені юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 
5141 Косметик

Ліцензований обсяг 20 осіб
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері 
_______________ професійної (професійно-технічної) освіти_______________
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 статті 13 Закону):

- відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати за попередній 
рік, оскільки в матеріалах ліцензійної справи надано копію звіту за 1 квартал 
2019р., що є порушенням вимог підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов;

- забезпеченість викладачами, які мають вищу і першу кваліфікаційну 
категорію складає 9 %, що є порушенням вимог пункту 3 додатку 14 
Ліцензійних умов (при нормі 25%);

- навчальний план з перепідготовки не погоджений в установленому порядку, 
що не відповідає вимогам пункту 16 Положення про ступеневу професійно- 
технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
З червня 1999 р. № 956 та є порушенням вимог підпункту 6 пункту 73 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про забезпечення програмами і базами для 
проходження практики для перепідготовки кваліфікованих робітників (в 
матеріалах ліцензійної справи наявна інформація лише для професійно- 
технічного навчання), що є порушенням вимог пункту 7 таблиці 2 додатку 15 до 
Ліцензійних умов та таблиці 3 додатку 17 до Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про матеріально-технічне 
забезпечення (завантажено документ про право користування приміщенням, 
термін якого закінчився 24.05.2019), що є порушенням вимог пункту 72 
Ліцензійних умов;



-у  таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, учбово-виробничого 
призначення...» потребує уточнення інформація про кількість кабінетів, 
лабораторій та майстерень, оскільки інформація не відповідає даним в таблиці З 
«Обладнання навчальних, учбово-виробничих приміщень та майданчиків..».. 

___________________Пропозиції 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._________________________



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 126/003 дата 03.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2773/0/10.1-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Навчально- 
виробничий центр «ПРОФЕСІЙНА 
БЕЗПЕКА»

Ідентифікаційний код юридичної особи 33782727
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8332
Машиніст бульдозера (будівельні 
роботи)

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання - 3 особи 
Перепідготовка -  5 осіб 
Підвищення кваліфікації-2 особи

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8332
Машиніст екскаватора одноковшового

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання - 3 особи 
Перепідготовка -  5 осіб 
Підвищення кваліфікації -  2 особи

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 справи дисципліну робочого навчального плану підготовки 
кваліфікованих робітників з професії 8332 Машиніст екскаватора одноковшового 
(професійно-технічне навчання, перепідготовка) «Основи безпеки руху» 
викладатиме Олегов Д. І., який має вищу освіту зі спеціальності «Гідрологія і 
гідрохімія» (кваліфікація -  географ-гідролог, гідрохімік, гідроеколог, менеджер) 
(пункт 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника закладу професійної 
(професійно-технічної) освіти не затверджені в установленому порядку (п/п. 6 
пункту 73 Ліцензійних умов);

- робочі навчальні плани з професії 8332 Машиніст бульдозера (будівельні 
роботи) (професійно-технічне навчання, перепідготовка -  4 розряд) розраховані на 
715 годин, що не відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної 
освіти ДСПТО 8332.1 .OF.45.10-2011 (норма - 730 годин);

- робочий навчальний план з професії 8332 Машиніст бульдозера (будівельні 
роботи) (підвищення кваліфікації -  5 розряд) розрахований на 371 годину, що не 
відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 
8332.1 .OF.45.10-201 1 (норма - 386 годин);



- робочі навчальні плани з професії 8332 Машиніст екскаватора одноковшового 
(професійно-технічне навчання, перепідготовка -  4 розряд) розраховані на 
740 годин, що не відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної 
освіти ДСПТО 8332.F.43.12-2015 (норма - 755 годин);

- робочий навчальний план з професії 8332 Машиніст екскаватора 
одноковшового (підвищення кваліфікації -  5 розряд) розрахований на 458 годин, 
що не відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти 
ДСПТО 8332.F.43.12-2015 (норма - 474 години);

- не усі дисципліни робочого навчального плану з професії 8332 Машиніст 
бульдозера (будівельні роботи) забезпечені викладачами, а саме, «Робоче 
обладнання і технологія робіт» (пункт 1 додатку 14 Ліцензійних умов);

- у таблиці про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків за зазначеними професіями відсутні кабінети «Будови, експлуатації 
машин і технології робіт», «Правил дорожнього руху», «Економіки і 
підприємництва», «Інформаційних технологій», «Будови і експлуатації 
екскаваторів», «Основ галузевої економіки і підприємництва», що не відповідає 
вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 
8332.1.0F.45.10-2011 та вимогам Державного стандарту професійно-технічної 
освіти ДСПТО 8332.F.43.12-2015;

- не усі дисципліни робочого навчального плану з професії 8332 Машиніст 
бульдозера (будівельні роботи) мають навчально-методичне забезпечення, а саме, 
«Робоче обладнання і технологія робіт» (пункт 4 таблиці 2 додатку 15 Ліцензійних 
умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану з професії 8332 Машиніст 
бульдозера (будівельні роботи) забезпечені підручниками, навчальними 
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, а саме, «Робоче 
обладнання і технологія робіт» (пункт 1 таблиці 3 додатку 15 Ліцензійних умов);

- у таблиці про забезпечення програмами і базами для проходження практики 
невірно зазначено один показник, а саме, найменування виду практики згідно з 
навчальним планом і тому потребує уточнення;

- здобувай ліцензії не забезпечив в повному обсязі подання в електронному 
вигляді даних та відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення 
закладу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО), 
зокрема:

1) не зазначенні площі, що орендуються, за адресами: м. Київ, просп. 
Перемоги, 118, просп. Леся Курбаса, 2-Б;

2) в ЄДЕБО не завантажено скановану копію договору оренди № 301-П
від 10.10,2018 року (пункт 72 Ліцензійних умов).________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;___________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;___________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.______________________________________



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 20/19 дата 09.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2819/0/10.1-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр професійної 
освіти та консалтингу»

Ідентифікаційний код юридичної особи 37408332
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5132
Молодша медична сестра з догляду за 
хворими

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  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:

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр професійної освіти 
та консалтингу» не затверджений відповідно до статті 21 Закону України «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту»;

- договір оренди нежитлового приміщення від 31.01.2020 р. № 1010 не містить 
копію акту приймання передачі приміщень, який є невід’ємною частиною цього 
договору (підпункт 2.1);

- у таблиці про загальну площу приміщень, що використовуються під час 
освітнього процесу, невірно зазначено термін договору № 040618/04, а саме, цей 
договір набирає чинності з 01 січня 2014 року і діє до 31 грудня 2014 року (підпункт 
6.1 зазначеного договору);

- у таблиці про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків за відповідною професією невірно зазначені показники, зокрема: 
площа приміщень, кв. м., власних, орендованих та площа на одного учня, слухача,
кв. метрів та ін. і тому потребують уточнення.__________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;___________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Д одаток_/ ^
до наказу Міністерства освіти і. науки 
України від^  -^ 2 0 19 р. № *4

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 18/19 дата 09.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2820/0/10.1-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр професійної 
освіти та консалтингу»______________

Ідентифікаційний код юридичної особи 37408332
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

5141.2
Косметик

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  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 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:

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр професійної освіти 
та консалтингу» не затверджений відповідно до статті 21 Закону України «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту»;

- договір оренди нежитлового приміщення від 31.01.2020 р. № 1010 не містить 
копію акту приймання передачі приміщень, який є невід’ємною частиною цього 
договору (підпункт 2.1);

- у таблиці про загальну площу приміщень, що використовуються під час 
освітнього процесу, невірно зазначено термін договору № 040618/04, а саме, цей 
договір набирає чинності з 01 січня 2014 року і діє до 31 грудня 2014 року (підпункт 
6.1 зазначеного договору);

- за матеріалами справи у таблиці про обладнання навчальних, навчально- 
виробничих приміщень та майданчиків за відповідною професією відсутня 
інформація про наявність кабінету «Макіяжу та манікюру», що передбачений 
вимогами Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5141.2
000000-2007;

- у таблиці про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків за відповідною професією невірно зазначені показники, зокрема: 
площа приміщень, кв. м., власних, орендованих та площа на одного учня, слухача, 
кв. метрів та ін. і тому потребують уточнення.

Крім того інформуємо, що код професії 5141.2 Косметик не відповідає вимогам
Національного класифікатора професій ДК 003:2010.______________ _______________

______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;___________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



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 17/19 дата 09.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2821/0/10.1-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр професійної 
освіти та консалтингу»

Ідентифікаційний код юридичної особи 37408332
Вид освітньої діяльності, код та 5141
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Манікюрних

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  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:

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр професійної освіти 
та консалтингу» не затверджений відповідно до статті 21 Закону України «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту»;

- договір оренди нежитлового приміщення від 31.01.2020 р. № 1010 не містить 
копію акту приймання передачі приміщень, який є невід’ємною частиною цього 
договору (підпункт 2.1);

- у таблиці про загальну площу приміщень, що використовуються під час 
освітнього процесу, невірно зазначено термін договору № 040618/04, а саме, цей 
договір набирає чинності з 01 січня 2014 року і діє до 31 грудня 2014 року (підпункт 
6.1 зазначеного договору);

- не усі дисципліни робочого навчального плану із зазначеної професії мають 
навчально-методичне забезпечення, а саме, «Технологія SPA догляду за шкірою рук 
та нігтів» (пункт 4 таблиці 2 додатку 15 Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану забезпечені підручниками, 
навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, а саме, 
«Технологія SPA догляду за шкірою рук та нігтів» (пункт 1 таблиці 3 додатку 15
Ліцензійних умов).__________________________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_____________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;___________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



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 19/19 дата 09.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2822/0/10.1-19

дата 10.10.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Центр професійної 
освіти та консалтингу»

Ідентифікаційний код юридичної особи 37408332
Вид освітньої діяльності, код та 4222
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Адміністратор

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  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:

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр професійної освіти 
та консалтингу» не затверджений відповідно до статті 21 Закону України «Про 
професійну (професійно-технічну) освіту»;

- договір оренди нежитлового приміщення від 31.01.2020 р. № 1010 не містить 
копію акту приймання передачі приміщень, який є невід’ємною частиною цього 
договору (підпункт 2.1);

- у таблиці про загальну площу приміщень, що використовуються під час 
освітнього процесу, невірно зазначено термін договору № 040618/04, а саме, цей 
договір набирає чинності з 01 січня 2014 року і діє до 31 грудня 2014 року (підпункт 
6.1 зазначеного договору);

- не усі дисципліни робочого навчального плану із зазначеної професії 
забезпечені викладачами, а саме, «Інформаційно-комп’ютерне забезпечення 
обслуговування» (пункт 1 додатку 14 Ліцензійних умов);

- у таблиці про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків за відповідною професією невірно зазначені показники, зокрема: 
найменування дисциплін, площа на одного учня, слухача, кв. метрів та ін. і тому
потребують уточнення.______________________________________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;___________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.


