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№

з/п Найменування ліцензіатії3

1. Академія Державної пенітенціарної служби
І . 4 ■

2. ; Вінницький національний технічний університет

3. , Запорізький національний університет

4. т Г  ' ■ V-» • »_* • *1 V-» [ | VКиївський національний університет технологій та дизайну
1 і - ' ' '

5. Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровський педагогічний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради» : ) : '

6. Луцький національний технічний університет ,
А  і 1

7. Львівський національний університет ветеринарної медицини та б'ібтехнолоґій 
імені С. 3. Ґжицького

8. Миколаївський національний аграрний університет

9. Націрнальна академія внутрішніх справ

10. Національний авіаційний університет ■ . • І  "

11. Національний університет «Одеська юридична академія»' А .  : г. , : -
! ’ 1

12. Національний фармацевтичний університет :
1 ;

13. Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова ! :
' : і , ;

14. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет»

15. Сумський національний аграрний університет
і 1

1



Додаток - /  - /  ;
до наказу Міністерства освіти і нау^и, 
України від ^  3  / /  2019 р. № У з з х - ґ ^

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 освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на початковому рівні 
(короткий цикл) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
871

дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3183/0/10.1- 19

Дата 05.11.2019 ,

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40717740 ;

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

підготовка фахівців за спеціальністю 014 
Середня освіта (Музичне мистецтво) : на 
початковому рівні (короткий цикл) вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 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 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та 
технології за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти___________________

01-16/1481/7 дата 24.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3171/0/10.1-19

дата 04.11.2019

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 181 Харчові технології 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 провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 
освітньої діяльності за новою спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 
07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства
Вих. № заяви юридичної особи: 
12-П

Дата: 30.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи: 
3133/0/10.1-19

Дата: 01.11.2019

Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний європейський університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42947833

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським) рівнем

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків навчання)



освіти і науки 
2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження О С В І Т Н Ь О Ї  Д І Я Л Ь Н О С Т І  V с ф е р і  в и щ о ї  о с в і  т и

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом запонаткування за новою 
спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за першим (бакалаврським) , 
рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
06.09-01-3087

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3211/0/10.-19

дата 07.1 1.2019
і

Найменування юридичної особи Одеський національний університет імені 
1. 1. Мечникова

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071091

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 151 Автоматизація та ' 
комп’ютерно-інтегровані технології 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією ~ . . - і
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 1 5 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення освітньої діяльност 
провадження освітньої діяльнос 
03 Гуманітарні науки за першим

у сфері вищої освіти шляхом започаткування 
'і зі спеціальності 035 Філологія у галузі знань 
'бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
1773-3

дата 31.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3139/0/10.1 -  19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Національний університет «Одеська юридична 
академія»

1 д е н т и ф і к а ц і й и и й ко д 
юридичної особи

20933314

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 035 Філологія у галузі знань 
03 Гуманітарні науки за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльносі і 
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 започаткуваиня за новою
спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за. • . . " першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з можливістю здійснювати
підготовку іноземців та осіб без громадянства
Вих. № заяви юридичної особи 
1096-15

дата ЗО. 10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3232/0/10.1-19

дата 08.1 1.2019

Найменування юридичної особи Львівський національний університет ! 
ветеринарної медицини та біотехнологій 1 
імені С. 3. Гжицького

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00492990

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 051 Економіка галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки хі 
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти з можливістю здійснювати 
підготовку іноземців та осіб без 
громадянства

Ліцензований обсяг за ліцензією -
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навмання)



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 за новою спеціальністю 191 Архітектура та містобудування галузі 
знань 19 Архітектура та будівництво за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти та з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства
Вих. № заяви юридичної особи 
01-01-20/2074

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3193/0/10.1 -  19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної особи Запорізький національний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125243

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 191 Архітектура та 
містобудування за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцеизіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльност і у сфері вищої освіти
Запонагкування освітньої діяльності зі спеціальності 053 «Психологія» у галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти
В их. № заяви юридичної особи 
1/2660

дата 30.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3185/0/10.1 -  19

дата 05.1 1.2019

Найменування юридичної особи Академія Державної пенітенціарної служби
І; іенттіф і ка цій 11 и й код 
юридичної особи

08571788

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

підготовка фахівців за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 053 
«Психологія» у галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки

Ліцензований обсяг 10 осіб (з урахуванням строків навчання)



до наказу Міністерства освіти і намки 
України від / /  2019 р. №

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
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом за початкування 
освітньої діяльності за новою спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 
07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства
Вих. № заяви юридичної особи: 
13-П

Дата: 30.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи: 
3132/0/10.1-19

Дата: 01.11.2019

Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний європейський університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42947833

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем

Ліцензований обсяг 50 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
Започаткування освітньої діяльності зі 181 Харчові технології галузі знань 
18 Виробництво та технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1108-02-35

дата 19.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3202/0/10.1 -  19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05477296

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 181 Харчові технології галузі 
знань 18 Виробництво та технології за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 40 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 провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти________
Розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом започаткувавша 
провадження освітньої діяльності за новою спеціальністю 211 Ветеринарна 
медицина у галузі знань 21 Ветеринарна медицина за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти_________________ ______ _______________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 2085/25 .2

даіа 31.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3129/0/10.1-19

дата 01.1 1.2019

Найменування юридичної 
особи

Національний фармацевтичний університет

1 денти ф і каці й н и й код 
юридичної особи

02010936

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, код та 
н а й м е н у в а н н я с гі е ц і а л ь н о с ті, 
зазначені юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 211 Ветеринарна медицина у 
галузі знань 21 Ветеринарна медицина за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

500 осіб (з урахуванням строків навчання)



до наказу Міністерства освіти і на; 
України від / у -  / /  2019 р. №

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 збільшення ліцензійного 
обсягу за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна 
безпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти_________________________

Вих, № заяви юридичної особи 
02/5301

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3197/0/10.1-19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної 
особи

Національна академія внутрішніх справ

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

08751177

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

700 осіб (з урахуванням строків навчання)

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

2000 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 провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 201 Агрономія у галузі знань 20 Аграрні 
науки та продовольство за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти ____________________________

Вих. № заяви юридичної 
01-16/1481/2

дата 24.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3169/0/10.1-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497213

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 201 Агрономія за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 300 осіб на рік за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
215 осіб на рік за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти;
8 осіб на рік за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1200 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти;
430 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти;
32 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 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка у галузі знань 14 Електрична інженерія за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти________________

Вих. № заяви юридичної 
01-16/1481/4

дата 24.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3173/0/10.1-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497213

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 150 осіб на рік за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
100 осіб на рік за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

600 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти;
200 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за другим 
(магістерським) 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 073 Менеджмент у галузі знань 
07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти_____________

Вих. № заяви юридичної 
01-16/1481/1

дата 24.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3165/0/10.1-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497213

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 220 осіб на рік за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
170 осіб на рік за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти;
10 осіб на рік за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

880 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти;
340 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти;
40 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



Додаток У  
до наказу Міністерства освіти ц адки
України від & ■ // 2019 р. № У У У

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 181 Харчові технології у галузі знань 
18 Виробництво та технології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
01-16/1481/3

дата 24.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3167/0/10.1-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497213

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 181 Харчові технології за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 50 осіб на рік
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства



Про р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  ОСВІТНЬОЇ д ія л ь н о с т і  у  с ф е р і  ВИЩОЇ ОСВІТИ
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»

п  •  • •  •  •  |  •  • •  • _Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ
Розширення провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 071 Облік і аудит галузі знань 07 
Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти__________________________________________

Вих. № заяви юридичної 04- 
55/2415

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3204/0/10.1-19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної особи Київський національний університет технологій 
та дизайну

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070890

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 071 Облік і аудит за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 100 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
100 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти;

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

400 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства;
200 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства.



Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

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

ж-» •  • •  •  •  1  •  • •  •Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

Розширення провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
04-91/2372

дата ЗОЛ0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3205/0/10.1-19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної особи Київський національний університет технологій 
та дизайну

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070890

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 70 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
60 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти
8 осіб (на рік) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

280 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з



можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства,
120 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства,
32 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства.



Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

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

г »  •  • •  •  •  1  •  • •  •Вид розширення провадження освітньої ДІЯЛЬНОСТІ у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 101 Екологія галузі знань 10 Природничі 
науки за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо- 
науковим) рівнями вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
0631/2485

дата 01Л 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3144/0/10.1-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01132330

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 101 Екологія за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 150 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
80 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти,
16 осіб (на рік) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

600 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства,



160 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства,
64 особи (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства__________



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 073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями 
вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1-08-145

дата 31.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3152/0/10.1-19

Дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Вінницький національний технічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070693

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 210 осіб на рік за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
120 осіб на рік за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти,
15 осіб на рік за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

360 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
140 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 
20 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 розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1-08-143

дата 31.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3151/0/10.1-19

Дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Вінницький національний технічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070693

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 100 осіб на рік за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
80 осіб на рік за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти,
15 осіб на рік за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

380 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
140 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 
20 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



Додаток ■ / м

Про розширення провадження освітньої діяльності 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 збільшення ліцензованого 
обсягу за спеціальністю 181 Харчові технології галузі знань 18 Виробництво та 
технології за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 3655 дата 01.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3192/0/10.1-19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04718013

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 181 Харчові технології за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 12 осіб (з урахуванням строків навчання)
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

збільшення з 12 до ЗО осіб (з урахуванням 
строків навчання)



Перелік здобувачів ліцензій (ліціензіатів ) 
і ‘ яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п 1 . т . І

Найменування (здобувачів ліцензій) ліцензіатів .

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

2.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університету : ;

3. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
і '

4. Запорізький державний медичний університет



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану освіти 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльності у післядипломної освіти для осіб з 
_______________________________вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти 
для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації за спеціальністю 263 Цивільна 
безпека у галузі знань 26 Цивільна безпека_____________________________________

Вих. № заяви юридичної 1037 дата 30.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3135/0/10.1-19

дата 01.11.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

2676050

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

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

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

105 осіб (з урахуванням строків навчання)



■■ ■- • ••• • •• « •  ̂ • ••• Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб
з вищою освітою

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти 
для осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації зі спеціальності 017 Фізична 
культура галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Вих. № заяви юридичної 
2637/101

дата 31.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3121/0/10.1-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566117

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно- 
економічного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

01562987

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 017 
Фізична культура

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою____________________________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації психологів 
закладів освіти та установ, що надають освітні послуги, зі спеціальності 
053 Психологія

Вих. № заяви юридичної особи 
01-12/1001

дата 30.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3148/0/10.1-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної 
особи

Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125668

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищення кваліфікації психологів закладів 
освіти та установ, що надають освітні послуги, 
зі спеціальності 053 Психологія

Ліцензований обсяг ЗО осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження ОСВІТНЬОЇ діяльності у сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ для 
осіб з вищою освітою____________________________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів освіти та установ, що надають освітні 
послуги, зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Вих. № заяви юридичної особи 
01-12/1000

дата ЗОЛ0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3146/0/10.1-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної 
особи

Ніжинський державний університет імені 
Миколи Г оголя

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125668

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ, що 
надають освітні послуги, зі спеціальності 014 
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Ліцензований обсяг ЗО осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОІ освіти для осіб З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою____________________________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів освіти та установ, що надають освітні 
послуги, зі спеціальності 014 Середня освіта (Математика)______________

Вих. № заяви юридичної особи 
01-12/999

дата 30.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3147/0/10.1-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної 
особи

Ніжинський державний університет імені 
Миколи Г оголя

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125668

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ, що 
надають освітні послуги, зі спеціальності 014 
Середня освіта (Математика)

Ліцензований обсяг ЗО осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 224 Технологія 
медичної діагностики та лікування у галузі знань 22 Охорона здоров’я______________

Вих. № заяви юридичної 07/4660 дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3221/0/10.1-19

дата 07.11.2019

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
224 Технологія медичної діагностики та 
лікування

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

20 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
Комунальному вищому навчальному закладу «Олександрійський 
педагогічний коледж імені В. О. Сухомлинського» у сфері фахової

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
________________________передвищої освіти________________________

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка у сфері фахової передвищої освіти за рівнем фахового 
молодшого бакалавра
Вих. № заяви юридичної особи 
225

дата 04.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3207/0/10.1 -  19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Олександрійський педагогічний коледж імені 
В. О. Сухомлинського»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02136608

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

підготовка здобувачів освіти у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 012 
Дошкільна освіта

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)
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Додаток І
до наказу Міністерства: освіти і дш\;ки 
України від « _/> _» /  2019 № У<ик - 1 <~

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

№ ; 
з/п Найменування здобував і в ліцензій (ліцензіатів)

1. ; Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ізмаїльське вище 
: професійне училище»

2. ; Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний 
: ліцей Чернігівської області»

3. Вище професійне училище № 22 м. Сарни

4. Державний навчальний заклад «Ізюмський регіональний центр ;...
професійної освіти»

: 5. Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти 
швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» '

6. Луцький національний технічний університет для Технічного коледжу 
Луцького національного технічного університету :

■ 7. Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне 
училище» ;

8. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський 
професійний ліцей зв’язку та поліграфії»,; ; ; \

.... -9.
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти 
«Харківське вище професійне училище швейного виробництва та 
побуту» ;

10 Рівненський професійний ліцей ■ ]

]



науки України

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) О С В ІТ И ______________________________________І

Започаткування освітньої діяльності за іншим видом професійної (професійно-|  
технічної) підготовки за професією 5122 Кухар (підвищення кваліфікації)_

Вих. № заяви юридичної особи 
02-05/295

дата 06.1 1.2019
і

Вх. № заяви юридичної особи 
3244/0/10.1-19

дата 08.1 1.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Ізмаїльське вище< І
професійне училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42177109

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищення кваліфікації за професією 
5 122 Кухар

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код 

згідно 3 
Класифік 
а-тором 

професій 
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

!

5122 Кухар Підвищення
кваліфікації

ЗО Другий
(базовий)

(вищий)



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________освіти___________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7412 Кондитер 
(первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання)___________________

Вих. № заяви юридичної особи 1079/01 дата 30.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3157/0/10.1-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Ніжинський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548794
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання за 
професією 7412 Кондитер

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7412 Кондитер Первинна
професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)

7412 Кондитер Професійно-
технічне
навчання

15 Перший
(початковий)



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
_______________________ ____________ освіти____________ ______________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 8331 Тракторист- 
машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «С») (категорії «Н») 
(підвищення кваліфікації)_____________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 1075/02 дата 30.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3156/0/10.1-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Ніжинський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548794
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищення кваліфікації за професією 
8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорії «С») (категорії «Н»)

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 

виробництва (категорії «С»)

Підвищення
кваліфікації

15 Другий
(базовий)

8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 

виробництва (категорії «Н»)

Підвищення
кваліфікації

15 Другий
(базовий)



освіти 
№

і науки

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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________освіти___________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7219 Зварник 
(первинна професійна підготовка)______________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 1083/01 дата 31.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3155/0/10.1-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Ніжинський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548794
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7219 Зварник

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7219 Зварник Первинна
професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)



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

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

і Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) о с в іт и ____________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 41 13 Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення ____

Вих. № заяви юридичної особи 
01-12/555

дата 01.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3161/0/10.1-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 м. Сарни
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547116

Вид підготовки, код і а 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка, 
професійно -  технічне навчання за 
професією 41 13 Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікаторе 
м професій ДК 

003:2010

1 Іайменуванпя 
п рофесії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

4113
1

Оператор з 
обробки 

інформації та 
програмного 

забезпечення

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)

4113

___  .. ,

Оператор з 
обробки 

інформації та 
програмного 

забезпечення

професійно-
технічне
навчання

зо перший
(початковий)

1_]



до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^ у  . / /  2019 р. № " с̂ -

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцей з і ату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті ! 5 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
І______________ ________(професійно-технічної) освіти_______  _____
! Започаткування освітньої діяльності за професією 5141 Манікюрник________

Вих. .М заяви юридичної особи 
01-12/554

дата 01.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3 160/0/1 0.1-19

дата 04.1 1.201 9

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 м. Сарни
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547116

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

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання за 
професією 5141 Манікюрник

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код 'ЗГІДНО 3 
К ДГ; С і 1 ф! КСП ОрО 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

І

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

5141 Манікюрник первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)

5141 Манікюрник професійно- 15 перший
технічне (початковий)
навчання



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

За початкування освітньої діяльності за професією 7 129 Монтажник 
; гіпсокартонних конструкцій _ _ ___  ______________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
01-12/553

дата 01.1 1.2019

Вх. ІМ заяв:: юридичної особи 
3159/0/10.1-19

дата 04.1 1.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 м. Сарни
Ідеитифікаційний код юридичної 
особи

02547116

Вид підготовки, код і а 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка, 
підвищення кваліфікації, перепідготовка 
за професією 7 1 29 Монтажник 
тіпсокартонних конструкцій

Запонагкувщшя осві'гньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Кллепфпаїторо 
м професій ДК 

003:2010

1 ІлП.чсіїуваппя 
професії

Вид професійної
IIІ л 1 ОТОІЖИ

Ліцензований 
оосяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7129 Монтажник 
гіпсокартонних 
коне грукцій

первинна
професійна
підготовка

60 другий
(базовий)

7129 Монтажник 
гіпсокартопн их 
конструкцій

підвищення
кваліфікації

15 другий
(базовий)

7129 Моїм ажпм к 
гіпсокарт он них 
конструкцій

перепідготовка 15 перший
(початковий)



до наказу Міністерства/у /* /  /
України від /  з  - /У

освіти і науки 
2019 р. \  7Л>і '£Л

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 821 1 Фрезерувальник_____

Вих. № заяви юридичної особи 
561

дата 31.1 0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3176/0/10.1-19

дата 04.1 1.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Ізюмський 
регіональний центр професійної освіти»

І де и т и ф і к а ц і й и и й код і о р и д и ч 11 ої 
особи

02547837

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

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
за професією 821 1 Фрезерувальник

Започаткування освітньої діяльно« і за професіями:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікаторе 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензован 
ий обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8211 Фрезерувальник первинна
професійна
підготовка

ЗО другий
(базовий)

8211 Фрезерувальник професійно-
технічне
навчання

10 перший
(початковий)

8211 Фрезерувальник
перепідготовка 10 другий

(базовий)

8211 Фрезерувальник підвищення
кваліфікації 10 третій

(вищий)



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) о с в іт и _____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 821 1 Верстатник широкого 
профілю _ _______________ _______________

Вих. № заяви юридичної особи 
560

дата 31.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3175/0/10.1-19

дата 04.1 1.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Ізюмський 
регіональний центр професійної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547837

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

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
за професією 8211 Верстатник широкого 
профілю

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класифікаторе 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензован 
ий обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8211 Верстатник
широкого
профілю

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)

8211 Верстатник
широкого
профілю

професійно-
технічне
навчання

10 перший
(початковий)

821 1 Верстатник
широкого
профілю

перепідготовка 10 другий
(базовий)

8211 Верстатник 
широкого 
гі рофілю

підвищення
кваліфікації

10 третій
(вищий)

- О'І



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________освіти___________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 5122 Кухар (первинна 
професійна підготовка)_______________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 408 дата 21.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3116/0/10.1-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної освіти 
швейного виробництва та сфери послуг 
Харківської області»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05537638
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка з 
професії 5122 Кухар

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5122 Кухар Первинна
професійна
підготовка

90 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 провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________освіти___________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 
7412 Кондитер (первинна професійна підготовка)_________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 407 дата 21.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3115/0/10.1-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної освіти 
швейного виробництва та сфери послуг 
Харківської області»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05537638
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка з 
професії 7412 Кондитер

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7412 Кондитер Первинна
професійна
підготовка

90 Другий
(базовий)



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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) освіти________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5312 Оформлювач вітрин, 
приміщень та будівель_______________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1092-02-35

дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3200/0/10.1 -  19

дата 06.1 1.2019

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05477296

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

Технічний коледж Луцького національного 
тех нічного ун і верситету

Ідені ифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

26415046

Вид підготовки, код та 
найменування професії, . 
зазначені юридичного особою у 
заяві

первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання, перепідготовка за 
професією 53 12 Оформлювач вітрин, 
приміщень та будівель

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікатором 

професій ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

5312

Оформлювач 
вітрин, 
приміщень та 
будівель

первинна
професійна
підготовка

з о другий
(базовий)

5312

Оформлювач 
вітрин, 
приміщень та
будівель

професійно-
технічне
навчання

15 другий
(базовий)

-------------- " "

5312

Оформлювач 
вітрин, 
приміщень та 
будівель

перепідготовка 15 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 діяльност і у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) освіти____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7433 Кравець

Вих. № заяви юридичної особи 
1093-02-35

дата 16.1 0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3201/0/10.1 -  19

дата 06.1 1.2019

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05477296

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

Технічний коледж Луцького національного 
технічного університету

Ідентифікаційнії й к о д 
відокремленого структурного 
підрозділу

26415046

Вид підготовки, код та 
н а й м єн у ва н н я професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації за професією 
7433 Кравець

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікатором 

професій ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7433 Кравець первинна
професійна
підготовка

ЗО другий
(базовий)

7433

:

Кравець професійно-
технічне
навчання

15 другий
(базовий)

7433 Кравець перепідготовка 15 другий
(базовий)

7433 Кравець підвищення
кваліфікаці ї

15 други й 
(базовий)



Додаток 
до наказу 
України від

Міністерства
У  у  ' •у у

освіти і науки
2019 р. № -бЛ_

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) осв іти _____________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 821 1 Оператор верстатів з 
програмним керуванням__________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
без номеру

дата: без дати

Вх. № заяви юридичної особи 
3235/0/10.1-19

дата: 08.1 1.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад; 
«Сєвєродонецьке вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02540479

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

первинна професійна підготовка, 
професійно -  технічне навчання за 
професією 8211 Оператор верстатів з 
програмним керуванням

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класифікаторе 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8211 Оператор 
верстатів з 

програмним 
керуванням

первинна
професійна
підготовка

ЗО другий
(базовий)

8211 Оператор 
верстатів з 

програмним 
керуванням

професійно-
технічне
навчання

ЗО перший
(початковий)



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 
01-21/18/11-02

дата 04.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3245/0/10.1-19

дата 08.11.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Херсонський 
професійний ліцей зв’язку та 
поліграфії»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36235691

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

Започаткування нової професії:
Код

ЗГІДНО 3

Класифі
катором
професій

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7233 Слюсар з 
експлуатації та 

ремонту газового 
устаткування

Первинна
професійна
підготовка

зо 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
і________  (професійно-технічної) освіти _______
! Започаткування освітньої діяльності за професією 4112 Оператор 
^комп'ютерного набору _ _ _  _ _ _ _____ _________ _________

Вих. № заяви юридичної особи 
491

дата 25.1 0.201 9

Вх. № заяви юридичної особи 
3177/0/10.1-19

дата 04.1 1.2019

Найменування юридичної особи Державний заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти 
«Харківське вище професійне училище 
швейного виробництва та побуту»

І д е і і г и ф і к а ц і й н и й к о д і о р и д і і ч н ої 
; особи

42328668

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

первинна професійна підготовка за 
професією 4112 Оператор комп'ютерного 
набору

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3
Класифікаторе 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

4112 Оператор
комп'ютерного

набору

первинна
професійна
підготовка

25 другий
(базовий)



освіти і науки, 
2019 р. №  У/аС-*

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 421 1 Касир торговельного 
з а л у _______________________ ____________________________________________

Впх. № заяви юридичної особи 
492

дата 25.1 0.201 9

Вх. і\2 заяви юридичної особи 
3178/0/10.1-19

дата 04.1 1.2019

Н а й м е и у в а н п я і о р и д и ч і юї о с о б и Державний заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти 
«Харківське вище професійне училище 
швейного виробництва та побуту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42328668

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

первинна професійна підготовка за 
професією 4211 Касир торговельного 
залу

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3 
Кл.кпфіклторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної
І1ІДІ ОТОР.КІ!

Ліцензований
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

4211 Касир
торговельного

залу

первинна 
професійна 
підготов ка

25 другий
(базовий)



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

(відповідно д о  сіагті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

! Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(ппофесійно-технічної) о с в іт и ___ ____________

| Започаткування освітньої діяльності за професією 7436 Швачка____________

Вих. № заяви юридичної особи 
489

дата 25.1 0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3180/0/10.1-19

дата 04.1 1.201 9

Найменування юридичної особи Державний заклад професійної 
(професійно-технічної) освіти 
«Харківське вище професійне училище 
швейного виробництва та побуту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42328668

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

первинна професійна підготовка за 
професіями: 5141 Перукар (перукар- 
модельєр), 5141 Візажист;
_ . .і. . ... ~_:___ _______  ~лпрофесійно -  технічне навчання за 
професією 5141 Манікюрних___________

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікаторе 
м професій ДК 

003:2010

1 Іамменувапня 
професії

Вид професійної
ПІДГОТОВКИ

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

5141

1 . .

Перукар
(гіерукар-
модельєр)

первинна
професійна
підготовка

100 другий
(базовий)

5141 Візажист первинна
професійна
підготовка

75 другий
(базовий)

5141 Мані кюри и к п рофесінно- 
технічне 
навчання

20 перший
(початковий)



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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(п р о ф ес і й н о-те х н і ч ної) освіти

Започаткувапня освітньої діяльності за професією 7436 Швачка____________

Вих. № заяви юридичної особи 
490

дата 25.1 0.2019

Вх. ЛФ заяви юридичної особи 
3 1 79/0/1 0.1-19

дата 04.1 1.2019

Найменування юридичної особи

’

Державний заклад професійної 
(п рофсс і й но-тех 11 іч ної) ос віти 
«Харківське вище професійне училище 
швейного виробництва та побуту»

Ідентпфікаїпйний код юридичної 
особи

42328668

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

первинна професійна підготовка за 
професією 7436 Швачка

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3
Класифікаторе 
М професій Д1\ 

1)03:2010

11а имен у ванн я 
професії

Вид професійної
МІДІ ОЮВКІІ

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7436 Швачка первинна
професійна
підготовка 1

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»)

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

Збільшення ліцензованого обсягу за професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)

Вих. № заяви юридичної 
особи: 489/01-04

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи: 3208/0/10.1-19

дата 06.11.2019

Найменування 
юридичної особи

Рівненський професійний ліцей

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02547010

Вид освітньої 
діяльності, зазначений 
юридичною особою у 
заяві

Первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання, підвищення кваліфікації за 
професією 5141 Перукар (перукар-модельєр)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифіка

тором
професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований обсяг 
(осіб) Рівень 

професійної 
(професійно- 

технічної) освіти
існуючий встановити

5141 Перукар
(перукар-
модельєр)

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

підвищення
кваліфікації

зо 60 Другий
(базовий)



1 : ! : ' і
Додаток 5 і ;
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від « / /  » / (  2019 № 7(ХХ~

. _ _  ; і і • і ;
Перелік ліцензіатів, і 

яким оформлено ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п Найменування ліцензій їв

1.
і '

Уманський медичний коледж 1 ' і ' ■ = і

2. Маріупольський будівельний коледж ',

п3. Одеський національний університет імені :І. І. NІечникова і і■

4.
і ■ •

Вінницький кооперативний інститут . 1

5. : Вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради 
«Путивльський педагогічний коледж імені С. В. Руднєва»

6. Комунальний вищий навчальний заклад І рівня.акредитації Полтавської 
обласної ради «Лохвицьке медичне училище»

7. Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж»

8. Кам’янське вище професійне училище

9, Вищий комунальний навчальний заклад «Лубенський медичний коледж» 
Рівненської обласної ради

.10. Черкаський державний бізнес-коледж

11. Вище професійне училище № 14 м. Коломиї

12. Київський коледж зв'язку 1 * І
13. Херсонський кооперативний економіко-правовий коледйс

14. Міжгірський медичний коледж

15. Київський національний торговельно-економічний університет
І. і 1

16. Харківський національний медичний університет :

17. Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра 
Барвінського

18. Державний навчальний заклад «Вище професійне училище Х» 2 м. 
Херсона»



19. Українська академія друкарства і ,

20. Національний університет «Одеська юридична академія»:;

21. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

22. Олександрійський політехнічний коледж :

23. Комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський медичний 
коледж» ; ..

24.. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівське вище 
професійне училище комп'ютерних технологій та будівництва»

25. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський коледж 
декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша»

26. Вижницький коледж прикладного мистецтва ім.. В. ІО. Шкрібляка

27. Закарпатський базовий державний медичний коледж:

28. Комунальний заклад охорони здоров'я «Красноградський медичний 
коледж» . ...... . ....

29.
! •
Ізмаїльський технікум економіки і права-

ЗО.
' і : г . .1 ' 

Миколаївський коледж культури і мистецтв

31. Комунальний заклад охорони здоров'я «Куп'янсвкий медичний коледж 
щ. М арії Шкарлетової» ;і; ;

32. Шепетівський медичний коледж

33-
- і • . . . . . .  .............. - .

Комунальний заклад «Старобільский медичний коледж»

34. Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської області

35. Державний університет інфраструктури та технологій : 1

36. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

37." Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний 
університет України»

38. Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 
«Бідоцерківський медичний коледж» і і •

39. Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський 
педагогічний коледж імені А. С. Макаренка» ;

40. Луцький національний технічний університет

41.
] ;: # 1 

Харківське музичне училище ім. Б. М. Лятошинського г  г п .: .

42. Одеський національний політехнічний університет 1



43. Комунальний заклад охорони здоров’я «Вовчанський медичний коледж» : 

Харківської обласної ради .. . . •

44. Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонське музичне училище» : 
Херсонської обласної ради

45.: Вінницький медичний коледж ім. акад. Д. І<. Заболотного

46.
ІІовоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж Новоград- 
Волинський економіко-гуманітарний коледж (Товариство з обмеженою 
відповідальністю)

47. Національний університет «Одеська морська академія»

48. Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище 
торгівлі та технологій харчування» 1

4р.
; . ; ? 1 ' ' 
Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний коледж»

50.
І Д .  • і  . 3  . • •

Одеський коледж транспортних технологій . ;

51. Київська муніципальна академія музики їм. Р. М. Глієра

- 5 2 .

і • ' і ,  '  -  ' ; 

Галицький коледж імені В'ячеслава ЧорнЬвола ...............................................................................................

_______________________________________________ _ Х _ _________________ •____________________________________________ і_____ ;________________________І і

53:
і ; І : ; :

Закарпатський машинобудівний технікум ' ; :

54. Комунальний вищий навчальний заклад «Ужгородський музичний 
коледж імені Д. Є. Задора» Закарпатської обласної ради

55. Слов'янський енергобудівний технікум 1 '  1"  ; : : |:

56. Комунальний заклад «Маріупольський медичний коледж»

57." Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-: 
пЬдагогічний коледж» і

58. Могилів-Подільський медичний коледж ■ ‘ |  )

59. Подільський державний аграрно-технічний університет

60.. Державний вищий навчальний заклад «Кременчуцький коледж 
транспортної інфраструктури»

61, Донбаська державна машинобудівна академія ;

62. Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка

63: Донецький національний університет економікий торгівлі імені Михайла 
Тупан-Бараіювського 3  ........................

і



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і т у к и  
України від ̂  у /7 2019 р. № 9 00?'°^

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

(відповідне 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. „2 заяви юридичної особи 
і ~ 350

дата 27.10.2019
і

1 Е х .7 2 заяви юридичної особи
3475/0/10-19

дата 28.10.2019

• Найнекувашш юридичної особи Уманський медичний коледж

і Ідентифікаційний код юридичної
; ССОби

02011670

• ; І  2і7£у з Ь ЗНЕНЬ Код Найменування Ліцензований
З/П Г ілузі 1 спеціальності спеціальності обсяг, осіб

; X ІИЬ І (на одному
і і курсі (рсці

> іІ 1 навчання)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

27. : Схорона здоров'я 223 Медсестринство 180



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, ДЬ заяви юридичної особи
750

дата 15.10.2019

Зх. М 'заяви юридичної особи
3471/0/10-19

дата 28.10.2019

ііакмзнуванкя юридичної особи Маріупольський будівельний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 01242886

: з/п ■ галузі 
! знати.

і і
і \

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

! 1. : 07і І {

Управління та 
адміністрування 071

Облік і
оподаткування 25

.! кч ~• /ч. і ф/ і

! і

Управління та 
адміністрування

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

25 ^

; і 19
І '

Архітектура та 
будівництво

192
Будівництво та 

цивільна інженерія
250

і 1 1 Сі І 4 !
і___

Архітектура та 
будівництво

193 Г еодезія та 
землеустрій 25

и  ! 27 •І і:і
Транспорт 274

Автомобільний
транспорт

120

І
І
; і Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

50 1
і



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцекзіату 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»)

1 В и х .  > • ( -  з а я в и  ю р и д и ч н о ї  особи
01-01-2739

дата 02.10.2019
!

' Б х .  } \ Ь  з а я в и  ю р и д и ч н о ї  о с о б и

3469/0/10-19
дата 28.10.2019

Н а й м е н у в а н н я  ю р и д и ч н о ї  о с о б и Одеський національний університет 
імені 1.1. Мечникова

І д е н т и ф і к а ц і й н и й  код юридичної
о с о б и

02071091
іі

' ’.Тс : Т—т- Галузь знань Код Найменування ЛіцеязоЕ аніїи
! з,'г , У спеціальності спеціальності ООСЯГ, ОСІи

! оі 'Х Й гіЬ (на одному
1 і курсі (році !
і ; нявчання) |

Для відокремлених структурних підрозділів

І Відокремлений підрозділ університету «Коледж економіки та соціальної 
роботи ОНУ імені І. ї. М ечникова» (ідентифікаційний код

_______ відокремленого підрозділу юридичної особи -  38573116)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і і

; - - і 1‘/ 
!

У правління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування 60
і

1 2. 1 07 : І
У правління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

і
25

і

! п
у  :

Математика та 
статистика

113 Прикладна
математика

50

: а \ 23і “* • і Соціальна робота 231 Соціальна робота 50 ;
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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
309

дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3468/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Вінницький кооперативний інститут

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01788042

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів

Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

36310333)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право 60

2. 0 7
Управління та 

адміністрування 0 7 5 Маркетинг 50

3. 0 7
Управління та 

адміністрування
0 7 2

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
160

4. 0 7
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування

ПО

5. 0 7
Управління та 

адміністрування 0 7 6 Підприємництво, 
торгівля та біржова

180



діяльність

6. 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 130

7. 24 Сфера
обслуговування 241

Г отельно- 
ресторанна справа

75



•ОйэрмлеЕзж ліцензії на провадження освітньої діяльності 
діїдемзіату у сфері фахової передвкщої освіти 

Сідней цео до пункту- -6 -частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
: - - 'наської тінлькості», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Н и х  і  : а л $ и  ю р и д и ч н о ї  о с о б и

01-10/036
дата 03.10.2019

Вх Ш а ,яви юридичної особи
3479/0/10-19

дата 28.10.2019

НажиенуБгнкя юридичної особи Вищий комунальний навчальний 
заклад Сумської обласної ради 
«Путивльський педагогічний коледж 
імені С. В. Руднєва»

І д е я х  їфікадііїний код юридичної 
____

02137810

і № І * алузь знань, ’ “ і:: п ; і .«лузі :
! . і
і ■
і ! !

Код
спеціальності

Наймєнув ання 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
кавчанжц

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1---- : 11 о -
і

Освіта/Пєд агогіка 012 Дошкільна освіта 50

_________
р  '?

! 2. : ' ~ 
І ;

С СБІта/Педагогіка 013 Початкова освіта 100
і

: ІУ} Освіта/Пєд агогіка 017 Фізична культура і 
спорт

50
і

і 23 
1 4.

Соціальна
робота

231 Соціальна робота 50



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

(відгезідко до цунщгу б частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
госте датської ДійльнЬсті>>, підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вид. ІД заяви юридичної особи
01-28-01/189

дата 15.10.2019

В?:, ІД заяви юридичної особи
3486/0/10-19

дата 28.10.2019

Най: юнування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
І рівня акредитації Полтавської обласної 
ради «Лохвицьке медичне училище»

Ідей тис: каційнзй код юридичної 02011522

й? і клифр | к алузь знань 
злт ! галузі |

.......  1
, •

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

. : Охорона здоров'я
1. .і і

223 Медсестринство 130



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

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
:'осг:г-дазської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

І В и д .' ,2 загни юридичної особи
* 399

дата 16.10.2019

І Вх. №. заяви юридичної особи
3484/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Еахмутський 
медичний коледж»

їдені ::ф:каційний код юридичної
! _  ̂ _

02011189
і

.я ; .2. / :  і Галузь знань
і 3/11 : —В1
; і ~ " ! 

іі

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

22 ! Охорона здоров'я 223 Медсестринство 210



и

О ф о р м л е н н я  ліцензії на провадження освітньої діяльності 
л щ є е з і а т у  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 Я  ЕХ, М  з а я в и  ю р и д и ч н о ї  о с о б и

638
дата 15.10.2019

і Вх. М  з а я в и  ю р и д и ч н о ї  о с о б и

3482/0/10-19
дата 28.10.2019

і Н а й м е н у в а н н я  ю р и д и ч н о ї  особи Кам’янське вище професійне у ч и л и щ е

' і д е н т и ф і к а ц і й н и й  код юридичної
• особи

02541496

. . ; г 'щ  ; Галузь знань

і : " і
і
! і

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 1 
обсяг, осіб 
(на одкс-му 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

М е х а н і ч н аі -) і 1 л і . .
і -' : і н ж е н е р і я

131 Прикладна
механіка 15

і
1

. , І Е л е к т р и ч н а  

і н ж е н е р і я

■ 1 і

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

15



?
I  г:
I I
І  1
> •

Додаток £  $
до наказу Міністерства освіти і 
України від / ? . / [  2019 р. № 9,

Щ ки 
У ' іЛ

Офюрк-шекай:-ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ш цаш іату у сфері фахової нєрздвищої освіти 

(гідесвідно. до іункду 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльносН^, підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвиїцу освіту»)

Вжх, і заяви юридичної особи
; 454

дата 10.10.2019

ідх, д заяви юридичної особи
■ П  3507/0/10-19

і '

дата 28.10.2019

Най'мгЕува.ннд їсридйчної особи

-1 »

Вищий комунальний навчальний заклад 
«Лубенський медичний коледж» 
Рівненської обласної ради 1

Ід ектиф каційшш * код юридичної 
:-ёС5'л ' ’ . ( ї ;

05506997

-г іІ
№
з/п

Шифр
і л.у Зі
знань

Галузь знань

. і |4  • 1. 

: '■

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

.Підготовка фахового молодшого бакалавра

22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство 150

І г* ІІ І



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцещ іату у сфері фахової передвищої освіти 

(віцлс гідно доззунк*г)| 4 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської дш ьнбсїі * підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положена Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

В е х .  . :  з а з в и  ю р и д и ч н о ї  особи
! не зазначено

дата не зазначено

Б х .  2Га заяви юридичної особи
3496/0/10-19

дата 28.10.2019

Н а й м е н у в а н н я  юридичної особи Черкаський державний бізнес-коледж
1

І д е н т и ф і к а ц і й н и й  код юридичної 
о с о б и

02548593
І

! 1 <*- 
|з/п
1
і

■ ІIV; ■ і  --
л -гшуаі
знань

і &з£уъъ знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і—*
 

і 

О $ч>

Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 50

і

1
і

3
Соціальні та
поведінкові

науки
051 Економіка 50 !

!

3. 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та 

біржова діяльність

1
60

1
14.
1

07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 40

1 07 У правління та
адміністрування 

* ~
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування

і

зо
1
і

6. Гі'У  ̂1 Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування 55



п 1, 12 Інформаційні
технології

121
Інженерія

програмного
забезпечення

60

я 1 '**? 1А Інформаційні
технології 123 Комп’ютерна

інженерія 60



до наказу Міністерства освіти і ндуки 
України від/ /  /У  2019 р. №

4 , І  й> І
О форг-їлей? - ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцфшіату у сфері фахової нередвищої 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»)

г,

; І ■

о к у  . ї й  з а я в и  юридичної особи
01-10/197

дата 10.10.2019

Ех. ї й  з а я в и  юридичної особи
іі г 3495/0/10-19

дата 28.10.2019

Н а й м е н у в а н н я !  юридичної особи Вище професійне училище № 14 м. 
Коломиї

і д е н т и ф і к а ц і й н и й  код юридичної 05536573

. -

з/я
Д І и д р

ЗН&ЇЇЬ

Галузь знань

. : ,!*! ї ї -  . 
’ *  £ • ;

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі ( р о ц і  
навчання)

■Підготовка фахового молодшого бакалавра
—іі 1 9 Архітектура та 192 Будівництво та зо

і . будівництво цивільна інженерія і1
[ /■ч к .Пі Аграрні науки та 205 Лісове зо
2. продовольство господарство



до наказу Міністерства освіти і 
України від/ > / ^  2019 р. №

У.КИ VСУС

т; в  а  в в о аиоорм деш ш  ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвнщої освіти 

(віддобідео де й ун к^б  частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
гоСпсдй^-ськЄі:дМяш|(Л'і!>і, підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Б и х . & з а я в и  юридичної особи
, @1/24-2-402

дата 17.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3494/0/10-19

дата 28.10.2019

Н а й м е н у в а н н я  Йоріїдичної особи Київський коледж зв'язку

І д е н т и ф і к а ц і й н и й  к о д  юридичної
особи

32985579
І

' '1.1а,■ 4̂«
з/п

1

! -і-«. -
галузі

ЗНаНЬ

і Зі> знапь

* Ф ?

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра
і

і і
І и/

Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 50

: 2. я
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та 
біржова діяльність

50

!і

і 3. 12 Інформаційні
технології 121

Інженерія
програмного
забезпечення

і
50

/і 12 Інформаційні
технології

123
Комп'ютерна

інженерія
80

1 г-  ̂.
_

л <•**?1 і
Електроніка та 
телекомунікації

172
Телекомунікації та 

радіотехніка 230
і



; V '
і і -  ‘ : ■! ’■ і ■

И Г2 І : ;

Додаток _Л ЛЗ
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни від ' / і '  / /  2019 р . № Л Л /'

■ 1 : .

и-;.*
ГС С Л :

Офорі.злещяк ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцІЕізіату у сфері фахової передвнщої освіти 

гцща М  6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
царської*діяеьнІ сІгВ, підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

нодожікь Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Ве -:.-д & 2 адвп 'кфиддщюї особи 
!' І 214

дата 15.10.2019

Вх. Хз заяви юридичної особи
! і 3514/0/10-19

дата 28.10.2019

ЧЕІі1::.д¥уВШБЖ ЮРИДИЧНОЇ ОСОби Херсонський кооперативний економіко- 
правовий коледж

-дзнтдфікаційнйи код юридичної
особи : А. ; І ; /

01788131

Ь

з/л
У-:--Р 
гаду зі 
знань

і £ЛуЗЪ ЗНЙНЬ

і \ 1 'і -• •- - і '

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

■ • Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
1

07

■ і .
Уфравлтря. та 

адміністрування
2- ^

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

100

9 1 072. і
Управління та 

. адвдніотрування
071

Облік і
оподаткування

90

-і 0 /
~ • !:

У правління та 
адміністрування

075 Маркетинг 60

І
1! , 07

Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та 

біржова діяльність
100

 ̂ 0 с Гішво
" і  і , • \

081 Право

оо

5. ; 
! :

Сфбра
обслуговування 241

Г отельно- 
ресторанна справа

100
.



Додаток _£•
до наказу Міністерства освіти[Д
України від/ у  -/І  2019 р. №

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»)

Вих. № заяви юридичної особи
141

дата 22.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3587/0/10-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Міжгірський медичний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010729

№
з/п

Шифр
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 120



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти І науки 
України від/ ш у  2019 р. №  (/ 00̂  " и<~'

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»)

Вих. № заяви юридичної особи
2368/16

дата 03.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3509/0/1 0-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566117

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Бурш і инський торговельно-економічний коледж Київського 

національного торговельно-економічного університету 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

38293011)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
24 Сфера

обслуговування
241 Г отельно- 

ресторанна справа
60

2.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 60

о О.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

60

4.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 60

Вінницький торговельно-економічний коледж Київського національного 
торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код

відокремленого підрозділу юридичної особи -01565891)



Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
90

2.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

ЗО

о3.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

90

4.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 150

5.
24 Сфера

обслуговування
241 Готельно- 

ресторанна справа
ЗО

6.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм зо

Ж итомирський торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
38343774)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
05 Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка зо

2.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
ЗО

о J .

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

зо

4.
07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг зо

5.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

210

6. 08 Право 081 Право 60



з

7.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 90

8.
24 Сфера

обслуговування 241 Г отельно- 
ресторанна справа

ЗО

9.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм

60

Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного 
торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код

відокремленого підрозділу юридичної особи — 23925539)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
зо

2.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

120

ОЗ.

07 Управління та 
адміністрування

076 П і д п р и є м н и цт в о, 
торгівля та біржова 

діяльність

зо

4. 08 Право 081 Право 90

5.
24 Сфера

обслуговування
241 Готельно- 

ресторанна справа
60

Одеський фінансово-економічний коледж Київського національного 
торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  40397462)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

100

Торговельно-економічний коледж Київського національного 
торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  01566123)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07 Управління та 071 Облік і 210



адміністрування оподаткування

2. 07
Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

160

п0.
07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг 60

4. 07
Управління та 

адміністрування
076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

230

5.
18 Виробництво та 

технологія
186 Видавництво та 

поліграфія
зо

6.
24 Сфера

обслуговування 241 Готельно- 
ресторанна справа

140

7.
24 Сфера

обслуговування 242 Туризм 60

Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи-
38343800)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

155

2. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 
та страхування

1 10

о 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

140

4-
18 Виробництво та 

технологія
181 Харчові технології 105

5.
24 Сфера

обслуговування 241 Г отельно- 
ресторанна справа

65

6. 24 Сфера 242 Туризм 50



обслуговування

Х арківський торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи-
33297933)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
05 Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 50

2.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
60

,5.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

52

4.
07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг 40

!

5.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 275

6.
24 Сфера

обслуговування
241 Готельно- 

ресторанна справа
100

7.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 100

Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи—
01546706)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

зо

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа

135



та страхування

07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 60

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

150

18 Виробництво та 
технологія

181 Харчові технології 150

Чернівецьке вище комерційне училище Київського національного 
торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи-
05476316)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-13/2566

дата 04.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3295/0/10-19

дата 11.10.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний медичний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01896866

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

знань (на одному
курсі (році
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів

Медичний коледж Харківського національного медичного університету 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

______________________________ 39312586)______________________________
Підготовка фахового молодшого бакалавра

22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство



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
393

дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3543/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Чортківський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Олександра Барвінського

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125533

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 210

2.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота ЗО

3.

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво)

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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
423

дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3542/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Вище 
професійне училище № 2 м. Херсона»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02548245

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
зо



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»)

Вих. № заяви юридичної особи
62-10/742

дата 08.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3541/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Українська академія друкарства

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071004

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

25242313)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 0 6 Журналістика 061 Журналістика 125

2. 0 7
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування

1
ПО

3. 0 7
Управління та 

адміністрування 0 7 6

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
5 0

4. 18
Виробництво та 

технології 186
Видавництво та 

поліграфія
3 0 0



5. 13 Механічна
131 Прикладна

100інженерія механіка



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
1539-13

дата 30.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3502/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Національний університет «Одеська 
юридична академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20933314

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

1. 08 Право 081 Право 1265

Для відокремлених структурних підрозділів
Відокремлений підрозділ «Об'єднане вище професійно-технічне училище 
сфери послуг Національного університету «Одеська юридична академія» 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
40572551)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 18
Виробництво та 

технології 182 Технології легкої 
промисловості зо



до наказу Міністерства освіти і, науки 
України від/д ^  / / 2019 р. № у

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
173

дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3319/0/10-19

дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад «Університет 
економіки та права «КРОК»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04635922

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05

Соціальні та 
поведінкові 

науки
051 Економіка 45

2. 0 7
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування 4 0

3. 0 7
Управління та 

адміністрування
0 7 2

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
170

4. 0 7
Управління та 

адміні стрування 0 7 5 Маркетинг 55

5. 0 7
Управління та 

адмі н і стру ван ня
0 7 6

Підприємство, 
торгівля та 

біржова діяльність
55

6. 08 Право 081 Право 9 0



7. 12 Інформаційні
технології

121
Інженерія

програмного
забезпечення

60

8. 12 Інформаційні
технології

122 Комп'ютерні науки 50

9. 24 Сфера
обслуговування 241 Г отельно- 

ресторанна справа
50



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
01-19/9

дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3456/0/10-19; 3483/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Олександрійський політехнічний 
коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00216194

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право 50

2. 12
Інформатика та 
обчислювальна 

техніка
121

Інженерія
програмного
забезпечення

55

3. 12
Інформатика та 
обчислювальна 

техніка
123

Комп’ютерна
інженерія 25

4. 13
Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування 25

5. 17
Електроніка та 
телекомунікації 171 Електроніка 25

6. 27 Транспорт 274
Автомобільний

транспорт 50



Транспортні

7. 27 Транспорт 275 технології (на 
автомобільному 25

транспорті)



до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /У  У  2019 р. № їУ У У

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
485

дата 17.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3470/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Олександрійський медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011387

№
з/п

Шифр
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 180

2.
22 Охорона здоров'я 221 Стоматологія ЗО



України від/

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
305

дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3464/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Львівське вище 
професійне училище комп'ютерних 
технологій та будівництва»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545659

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
45

2.
27 Транспорт 274 Автомобільний

транспорт
зо



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвиїцої 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
224

дата 07.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3463/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад Львівської 
обласної ради «Львівський коледж 
декоративного і ужиткового мистецтва 
ім. І. Труша»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214739

№
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
0 2 2 Дизайн зо

2.

0 2 Культура і 
мистецтво

0 2 3 Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

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
327

дата 18.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3462/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Вижницький коледж прикладного 
мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02973111

№
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
022 Дизайн ЗО

2.

02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

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
292

дата 22.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3598/10-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Закарпатський базовий державний 
медичний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010706

№
з/п

Шифр
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 210

2.
22 Охорона здоров'я 226 Фармація,

промислова
фармація

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»)

Вих. № заяви юридичної особи
411

дата 17.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3485/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад охорони здоров'я 
«Красноградський медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010907

№
з/п

Шифр
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



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
49

дата 15.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3481/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Ізмаїльський технікум економіки і права

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

25032389

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право 100

2. 05
Соціальні та 
поведінкові 

науки
051 Економіка 45

3. 07
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування 45

4. 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

40

5. 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та 
біржова діяльність

40

6. 12
Інформаційні

технології 121 Інженерія
програмного

90



забезпечення



до наказу Міністерства освіти 
України від / /  2019 р. № .

ки
- с < -

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвиїцої 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
280

дата 11.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3480/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський коледж культури і 
мистецтв

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214774

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 0 2

0 2

Культура і 
мистецтво 0 2 3

Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

2 4

2.
Культура і 
мистецтво 0 2 4 Хореографія 4 0

3. 0 2
Культура і 
мистецтво 0 2 5

Музичне
мистецтво 33

4. 0 2
Культура і 
мистецтво 0 2 6

Сценічне
мистецтво 3 7

5. 0 2
Культура і 
мистецтво 0 2 9

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

65



до наказу Міністерства освіти франки 
України від /У / /  2019 р. №

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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
1-300

дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3477/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад охорони здоров'я 
«Куп'янський медичний коледж ім. 
Марії Шкарлетової»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010925

№
з/п

Шифр
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 220



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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
264/в

дата 17.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3476/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Шепетівський медичний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02030620

№
з/п

Шифр
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 221 Стоматологія 180

2. 22 Охорона здоров'я 223 Мед сестринство 170

3. 22 Охорона здоров'я 226
Фармація,

промислова
фармація

90



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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
439

дата 15.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3474/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Старобільский 
медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011108

№
з/п

Шифр
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 180



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01/1-557

дата 15.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3473/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 7 м. 
Кременчука Полтавської області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02539217

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 13
Механічна
інженерія 131

Прикладна
механіка

з о

2. 13
Механічна
інженерія 133

Галузеве
машинобудування з о

3. 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

з о



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»)

Вих. № заяви юридичної особи
01/5-248

дата 18.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3472/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Державний університет інфраструктури 
та технологій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41330257

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж морського і річкового флоту Державного університету 

інфраструктури та технологій (ідентифікаційний код відокремленого 
підрозділу юридичної особи -  41441009)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право 50

2. 27 Транспорт 271
Річковий та 

морський 
транспорт

300

3. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології 

(Морський та 
річковий 

транспорт)

ЗО

4. 12
Інформаційні

технології 121
Інженерія

програмного
забезпечення

40



2

5. 0 7
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент з о

6. 0 7
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування

4 0

7. 0 7
Управління та 

адміністрування 0 7 6

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
4 0

Кілійський транспортний коледж Державного університету 
інфраструктури та технологій (ідентифікаційний код відокремленого 

підрозділу юридичної особи -  41440995)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 2 7 Транспорт 271

Річковий та 
морський 
транспорт

2 0 0

Київський транспортно-технологічний коледж Державного університету 
інфраструктури та технологій (ідентифікаційний код відокремленого 

підрозділу юридичної особи -  41440974)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 13
Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування 95

2. 18
Виробництво та 

технології 184 Гірництво 50

3. 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія

195

4. 2 7 Транспорт 2 7 5

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

7 0



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
25-35-136

дата 18.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3492/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070855

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу (ідентифікаційний
код -  33859679)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка 45

2. 0 7
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування з о

3. 0 7
Управління та 

адміністрування 0 7 2
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

з о

4. 14
Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

125

5. 14
Електрична
інженерія

144 Т еплоенергетика 2 0 0



2

6. 15 Автоматизація та 
приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

50

7. 10 Природничі науки 101 Екологія 50

8. 19 Архітектура та 
будівництво

193 Геодезія та 
землеустрій

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»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-521

дата 21.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3539/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070996

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів

Закарпатський лісотехнічний коледж Державного вищого навчального 
закладу «Національний лісотехнічний університет України» 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
00275932)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 90

2. 10 Природничі науки 101 Екологія зо

3. 13
Механічна
інженерія

133
Еалузеве

машинобудування
п о

4. 20
Аграрні науки та 

продовольство
205

Лісове
господарство

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
787

дата 22.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3535/0/10-19

дата 29.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011373

№
з/п

Шифр
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 210

2.
22 Охорона здоров'я 221 Стоматологія 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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
580

дата 30.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3528/0/10-19

дата 29.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад Сумської обласної 
ради «Лебединський педагогічний 
коледж імені А. С. Макаренка»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02137826

№
з/п

V

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Освіта/Педагогіка 0 1 2 Дошкільна освіта 120

2. 01 О св іта/Пед агогі ка 0 1 3 Початкова освіта 120

3. 01 Освіта/Педагогіка
0 1 4 Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво)

з о

4 . 01 Освіта/Педагогіка
0 1 4 Середня освіта 

(Фізична культура)
з о

5. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота ЗО



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»)

Вих. № заяви юридичної особи
1090-02-35

дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3487/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05477296

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного 

університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу
юридичної особи -  02540083)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
0 7 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
25

2.
13 Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
зо

3.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
6 0

4.
2 7 Транспорт 2 7 4 Автомобільний

транспорт
зо

5.
2 0 Аграрні науки та 

продовольство
2 0 8 Агроінженерія 25

Технічний коледж Луцького національного технічного університету 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -



2

26415046)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 50

2. 07
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент зо

3. 12 Інформаційні
технології 123

Комп’ютерна
інженерія

50

4. 14 Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

55

5. 18
Виробництво та 

технології
182

Технології легкої 
промисловості

25

6. 27 Транспорт 274
Автомобільний

транспорт
90

Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного 
технічного університету (ідентифікаційний код відокремленого 

підрозділу юридичної особи -  04692041)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування 130

2. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 75

3.
1

12 Інформаційні
технології 122 Комп’ютерні науки зо

і-----
4. 13 Механічна

інженерія 133
Галузеве

машинобудування 85

5.
1

27 Транспорт 274 Автомобільний
транспорт 70

6. 27 Транспорт 275
Транспортні 

технології (на 
автомобільному

зо



транспорті)



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
209

дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3512/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Харківське музичне училище ім. Б. М. 
Лятошинського

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

25188832

№
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
025 Музичне

мистецтво
125



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
2381/151-02

дата 01.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3510/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Одеський національний політехнічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071045

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету (ідентифікаційний код відокремленого 
підрозділу юридичної особи -  00237191)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка зо

2. 07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування

55

3. 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

зо

4. 13
Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування 80

5. 14
Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

70



2

6. 12 Інформаційні
технології

121
Інженерія

програмного
забезпечення

50

7. 12 Інформаційні
технології 123

Комп’ютерна
інженерія

50

8. 24 Сфера
обслуговування

242 Туризм ЗО

9. 27 Транспорт 274
Автомобільний

транспорт
80



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»)

Вих. № заяви юридичної особи
487

дата 07.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
350^0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад охорони здоров’я 
«Вовчанський медичний коледж» 
Харківської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010876

№
з/п

Шифр
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 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
01-06/210

дата 17.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3501/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Херсонське музичне училище» 
Херсонської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214834

№
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
025 Музичне

мистецтво
80



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»)

Вих. № заяви юридичної особи
553

дата 21.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3497/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Вінницький медичний коледж ім. акад. 
Д. К. Заболотного

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05484528

№
з/п

Шифр
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 430

2. 22 Охорона здоров'я 221 Стоматологія ЗО

3.

22 Охорона здоров'я 224 Технології 
медичної 

діагностики та 
лікування

50

4.

22 Охорона здоров'я 226 Фармація,
промислова

фармація

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
71

дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3536/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Новоград-Волинський економіко- 
гуманітарний коледж Новоград- 
Волинський економіко-гуманітарний 
коледж (Товариство з обмеженою 
відповідальністю)

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

24703775

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Фізична культура) 60

2. 01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 
спорт 60

3. 08 Право 081 Право 65

4. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
50



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
01/2656

дата 22.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3547/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Національний університет «Одеська 
морська академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01127799

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Морехідний коледж технічного флоту Національного університету 

«Одеська морська академія» (ідентифікаційний код відокремленого 
підрозділу юридичної особи -  26456967)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 19
Архітектура та 

будівництво 192
Будівництво та 

цивільна інженерія 100

2. 2 7 Транспорт 271
Річковий та 

морський 
транспорт

6 2 0



//_  2019 р. № а

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
343

дата 2 1.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3588/0/10-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Одеське 
вище професійне училище торгівлі та 
технологій харчування»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20988338

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 18
Виробництво 
та технології 181 Харчові технології 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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
213

дата 21.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3537/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Бахмутський 
педагогічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02135827

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 150

2.

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво)

з о

3.

01 О с в іта/Пе д аго гі к а 014 Середня освіта 
(Фізичне 

виховання)

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
785

дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3559/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Одеський коледж транспортних 
технологій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01116420

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 19
Архітектура та 

будівництво 192
Будівництво та 

цивільна 
інженерія

з о

2 . 2 7 Транспорт 2 7 3
Залізничний

транспорт 3 7 0

3. 15
Автоматизація і 

приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

6 0

4. 2 7 Транспорт 2 7 5

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

120

5. 0 7
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування 55



07 Управління та 072
Фінанси,

банківська справаадміністрування
та страхування



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
060/03-615

дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3 506/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Київська муніципальна академія музики 
ім. Р. М. Глієра

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214923

№
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
025 Музичне

мистецтво
125



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
294/01

дата 24.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3565/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Галицький коледж імені В'ячеслава 
Чорновола

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14039833

№
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
022 Дизайн 90

2. 06 Журналістика 061 Журналістика зо

3.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

зо

4. 08 Право 081 Право 60

5.
24 Сфера

обслуговування
241 Готельно- 

ресторанна справа
40

6.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 40

7.
18 Виробництво та 

технології
182 Технології легкої 

промисловості
зо



8.
12 Інформаційні 122 Комп'ютерні науки 40

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. № заяви юридичної особи
212

дата 22.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3563/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Закарпатський машинобудівний 
технікум

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22111094

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
12 Інформаційні

технології
121 Інженерія

програмного
забезпечення

35

2.

13 Механічна
інженерія

133 Г алузеве
машинобудування

25

3.

14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

ЗО

4.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
зо



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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-18/261

дата 28.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3596/0/10-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський музичний коледж імені 
Д. Є. Задора» Закарпатської обласної 
ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214604

№
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
025 Музичне

мистецтво
110

____________ 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
133/02

дата 24.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3569/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Слов'янський енергобудівний технікум

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00129343

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 14
Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

275

2. 19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
223-294

дата 22.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3568/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Маріупольський 
медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011212

№
з/п

Шифр
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



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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
193/19-01-02

дата 25.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3550/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти 
«Вінницький гуманітарно-педагогічний 
коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05486450

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 145

2.
01 О св іта/Пед аго гі ка 013 Початкова освіта 170

3.
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 

(Фізична культура)
60

4.
01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво)

25

5.
02 Культура і 

мистецтво
029 Інформаційна, 

бібліотечна та 
архівна справа

зо

6.
07 управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа

зо



та страхування



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
01.01/515

дата 17.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3548/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Могилів-Подільський медичний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011054

№
з/п

Шифр
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 221 Стоматологія 60

2.
22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 165



і { -
• І І Г •І < 'і і

ї _ Додаток
І і ".. до наказу Міністерства освіти цначки

; і \  України від/ / -  2019 р. № У & х?'0'1'
'• ' »'■ ? ' і ? - -

Оф©|ЇЩЛЄЕШЯ:.ЛВДЄНЗІЇ на провадження освітньої діяльності 
ЛІцекзіату у сфері фахової передвищої освіти 

(відповідно Д© ДущфзІ б частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
гоепсд£і5ськЬї ді£Дьнйотї>>, Підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

В и х .  №  з а я в и  юридичної особи
62*-01-5 70/2

дата 27.09.2019

Ех. І-?, заяви юридичної особи
3489/0/10-19

дата 28.10.2019

Н а й м е н у в а н н я  юридичної особи Подільський державний аграрно- 
технічний університет

І д е н т и ф і к а ц і й н и й  код юридичної 
о с о б ї ;  #  '  .

22769675

І І:. а

і'ЇПіТ— Галузь знань Код Найменування Лщензозакнй
3/ІЇ галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

ЗПйтїЬ (на одному
І курсі (році

* навчання)
Для відокремлених структурних шідрозділів

Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету 
(ідзйтжфїКЕдгиеии код відокремленого підрозділу юридичної осоои -  
4 ~___________________ 00729020)_____________________________

‘Підготовка фахового молодшого бакалавра
: 1

1. і 08 Право 081 Право 80
- ___ ___

1
, ! і д . д.. | - ■

Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

100

! , Аграрні  науки та 
і —*■- ■ ! продовольство

201 Агрономія 100

! і
1 1

, , ”? А А А'о
1"' !

Аграрні науки та 
продовольство

• ;
і-

204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

50



5. 20
Аграрні науки та 

продовольство 206 Садово-паркове
господарство

25

і 6.
і

20
Аграрні науки та

продовольство
“ ! І  1А

208 Агроінженерія 100

1 7

і ■. •/ 
21

Ебтеринарйа
медицина

211 Ветеринарна
медицина

50

8. 24
Сфера

обслуговування
242 Туризм 25

ї5Ц:,,анєькйй коледж Подільського державного аграрно-технічного 
ук..ве (іентету: (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  346391 і 5)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 55

' 2 07.
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент ЗО

3и ,
Л х Право 081 Право 65

4.
1 о Архітектура та 

будівництво
193 Геодезія та

землеустрій
75

І 5.
і

Л- Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 70

6- 21
Ветеринарна

медицина
211 Ветеринарна

медицина
60

Новсуіїгащький коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  34114840)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І і 1 • і 4
Електрична
інженерія

142 Енергетичне
машинобудування зо

1

2
11

19
Архітектура та 

будівництво 192
Будівництво та 

цивільна інженерія 100

> з |  20 
1 *!

Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 25



| !
І 4.! 20

іі

Аграрні науки та 
продовольство

205
Лісове

господарство
25

5-
і

20 Аграрні науки та 
продовольство

/ 7 А і % = Ч  !з '

208 Агроінженерія 105

6.
і

2 'і

• 5 1

Транспорт’
‘ ] + .

275

:!! Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

50

€ з2®т:2йєькйй коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  34865463)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
і

і -  
і _

07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
зо

і

2. 07
Управління та

адміністрування 075 Маркетинг
і

25

; і  і 20
і іі , .

Аграрні науки та 
продовольство

і  3 • •

201 Агрономія 100

Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 75

і

Хотинський коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  34725455) і

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і
Упраёл ’дня та 071 Облік і 803 адшнідіфування оподаткування

1
2-

20 Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 105

БДенегізський коледж Подільського державного аграрно-технічного•. ' - г-
в у  а  и  о •  и  «_» ■ ___ в  3ушвзреізтету (шектифікащинии код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  34363226)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Управління та 071 Облік і 180о?

з



11
адміністрування оподаткування

г
і
! 2.
і
і

07 Управління та 
адміиіетрування

!г ' » і !• ї У'і ;і

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

50

І
І л■ 3.

і

07
■ 1.;:. і 1, »У 1 

Управління та
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
25

В у ч й щ ь ш Ш , кшщщж Подільського державного аграрно-технічного 
уи т ^щ ш '& т у -  (ідентифікаційний код відокремленого Підрозділу

юридичної особи -34581427)

■■Підготовка фахового молодшого бакалавра
!

1. 1 М
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування 25

2 . 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 25

—> *
і .

.19 Архітектура та 
. будівництво 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 25

і
4 .

19
Архітектура та 

будівництво
193

Геодезія та 
землеустрій

70

5.
Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 80

1 і
4о. 20 Аграрні науки та

ПРОДОВОЛЬСТВО” І ■ з
• 1

-Я- *'

204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

50

7. 2!
і

Ветеринарна
медицина

211
Ветеринарна

медицина
50

і іІ . :

і V
: і 
і ї



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
759/02-24

дата 28.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3601/0/10-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Кременчуцький коледж транспортної 
інфраструктури»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01116437

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 27 Транспорт 273
Залізничний
транспорт 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. № заяви юридичної особи
08-03/1276

дата 22.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3571/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Донбаська державна машинобудівна 
академія

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070789

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
00173367)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка 25

2.. 12
Інформаційні

технології 121
Інженерія

програмного
забезпечення

з о

3. 13
Механічна
інженерія 131

Прикладна
механіка 75

4. 13
Механічна
інженерія 133

Галузеве
машинобудування 25



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»)

Вих. № заяви юридичної особи
02-927

дата 25.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3606/0/10-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний технічний 
університет сільського господарства 
імені Петра Василенка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493741

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського 

національного технічного університету сільського господарства імені 
Петра Василенка (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -04621041)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування

—
15

2. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
15

3. 13 Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 75

4. 14 Енергетична
інженерія

142 Енергетичне
машинобудування 75

5. 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 190



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 б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01.01-17/918

дата 25.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3607/0/10-19

дата 01.1 1.2019
1

Найменування юридичної особи Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566057

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Кил
спеціальності

1 Іаймсн) вання 
спеціальності

Ліцеїііоианиіі 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчайни)

Для відокремлених структурних підрозділів
рситету
еого
ої особи -

Маріупольський коледж Донецького національного уніве 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановсьь 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичн
01566028)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

100

2. 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
270

3. 18
Виробництво та 

технологія 181 Харчові технології 175



з зауж ш щ і проваджений освітньої діяльності ліцензіату 
;; у сфері вищої освіти

(відповідно до статті’1 5 України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
і: 1 І |Г І.І ■. ї ■ і Є ■ . •:

Б ех. М заяви юридк'фюї -ороби 334 дата 09.10.2019
їіх. Хл заяви юридичної особи 3498/0/10-19 дата 28.10.2019
Н а й м е н у в а н н я  юридичної особи Чемеровецький медичний коледж
Ідентифікаційний код юридичної особи 02010942

д  г т гд : * к ш  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освітім

... Змєнідміня ліцензованою обсягу за спеціальністю:

іі

І ДІЇ І і Сії. £•.іь
: Код і найменування 

спеціальності
1. ;і -

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

і
ізстаповити

| ; Підготовка бакалаврів

і і і 22  Охорона 
І здоров'я 223 Медсестринство 220 160



освіти. к науки 
ґ ) / У  а  з

2019 р. №  УХа -

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 
02-1324, 02-1325

дата 23.10.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи 
3556/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Одеська державна академія будівництва та 
архітектури

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071033

Вид звуження провадження освітньої діяльнос ті у сфері вищої освіти: 
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, 

від 13.12, 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787) _
Підготовка б а к алаврі в

№

з/п
Шифр галузі знань Код та найменування 

спеціальностей
Ліцензований обсяг, осіб

Існуючий Встановити 
(з урахуванням 

с і років 
навчання)

д.ф.н./з.ф.н/в.ф д.ф.н./з.ф.н/в.ф
1. 0202

Мистецтво
6.020205
Образотворче мистецтво 25/0/0 5/0/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504
Економіка підприємства 55/55/0 0/5/0

з . 0305 Економіка та 
II і дп риєм ництво

6.030507 Маркетинг 25/25/0 5/5/0

4. 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 25/25/0 5/5/0

5-
|

0 5 0 5АМ а ш н 11 о о у д у в а н н я 
та матеріалообробка

6.050503 М а ш и 11 о б у д у ванн я 50/0/0 5/0/00

6.

7 Г

0601 Будівництво та 
архітека ера

6.060101 Будівництво 640 /690 /0 5/40/0

0601 Будівництво та 
архітектура

6.060102 Архітектура 200/0/0 15/0/0

8. 0601 Будівництво та 
архітектура

6.060103 Гідротехніка (водні 
ресурси) 135/135/0 5/5/0

: 9 - 0801 Геодезія та 6.080101 Геодезія, картографія 
землеустрій та землеустрій

75 /75/0 0/10/0

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів
(згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здооувачів 

і вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) відповідно до наказу Міністерства 
! освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565________  ________________________ ____________

№ Шифр галезі знань Код та найменування Ліцензований обсяг, осіб
з/п спеціальностей [снуючий Вс танови і и 

(з урахуванням



строків
навчання)

Підготовка бакалаврів
1. 07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг 50 100

1 — • 19 Архітектура та 
будівництво

193 Геодезія та землеустрій 150 200

Підготовка магістрів
1. 07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг 50 50

2. 19 Архітектура та 
будівництво

193 Геодезія та землеустрій 105 200

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої 
освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266

№
з/п

Шифр галузі знань Код та найменування 
спеціальностей

Ліцензований обсяг, осіб
Іспуюч 1-ІЙ Встанови і и 

(з урахуванням 
строків 

навчання)
11 іді отовка бакалаврів

19 Архітектура та 
будівництво

194 Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія 
та водні технології

100 100

12 інформаційні 
Технології

126 Інформаційні системи і 
технології

100 100

Підготовка магістрів

19 Архітектура та 
будівництво

і 94 Гідроіехнічне 
будівництво, водна інженерія 
та водні технології

110 100

12 Інформаційні 
технології

122 Комп'ютерні науки 60 50

12 Інформаційні 
технології

126 Інформаційні системи та 
технології

60 50

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 
припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010 р. № 787)

№
з/п

Шифр галузі знань Код та найменування 
спеціальностей

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий Встановити

д.ф.н./з.ф.н/в.ф д.ф.н./з.ф.н/в.ф
Перепідготовка спеціалістів

1. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
е ко н о м і ч н ої д і я л ь н ості)

0/50/0 0

2. 0601 Будівництво та 
архітектура

7.06010101 Промислове і 
цивільпе будівництво

25/80/0 0

3.
1

0601 Будівництво та ! 7.0601 01 02 Гідротехнічне 
архітект ура б\ літі  иці во

0/10/0 0

4. 0601 Будівниці во та 
архітектура

7.06010104 Технології 
будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів

0/10/0 0

5. 0601 Будівництво та 7.06010107 Шо/о 0



архітектура Теплогазопостачання і 
вентиляція

6. 0601 Будівництво та 
архітектура

7.06010108 
Водонос іачання та 
водо відведення

0/20/0 0

7. 0601 Будівництво та 
архітектура

7.06010301 Гідромеліорація 0/20/0 0

8. 0801 Геодезія та 
землеустрій

7.08010103 Землеустрій та 
кадастр

0/25/0 0

Гі і. його в к'а магістр і в

9. 12 Інформаційні 
технології

122 Комп'ютерні науки та 
і нформаї ü тії і і і ех пології

60 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 883 дата 04.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3671/0/10-19

дата 05.11.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40717740

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки,

спеціальностями:
Існуючий Після

звуження
Шифр та

найменування галузі 
знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)

Після
звуження

(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)

Підготовка молодших спеціалістів:
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839)

0101
Педагогічна освіта

5.01010101 
Дошкільна освіта

120/90/0 0/0/0

0101
Педагогічна освіта

5.01010201
Початкова освіта

150/0/0 0/0/0

0202
Мистецтво

5.02020401 
Музичне мистецтво

25/0/0 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 938 Дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3705/0/10-19 Дата 07.11.2019
Найменування юридичної особи Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв
Ідентифікаційний код юридичної особи 02214142

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування напряму 
підготовки, спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб
Підготовка бакалаврів

1. 02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа 100 35

2. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 100 35

3. 03 Гуманітарні 
науки 034 Культурологія 50 ЗО

4. 02 Культура і 
мистецтво

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності 100 80

5. 02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 

реставрація
50 40

Підготовка магістрів
6. 02 Культура і 

мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 50 35

7. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 40 35

2. Припинення провадження частини освітньої діяльності
№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг, 

осіб
Підготовка бакалаврів

1. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 054 Соціологія 50 0

Підготовка магістрів
2. 05 Соціальні та 

поведінкові науки 054 Соціологія 40 0



^уки

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 656 дата 01.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3630/0/10-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Міжнародний гуманітарний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26249278

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Економіко-правовий коледж Міжнародного 
гуманітарного університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

26542661

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

спеціальностями:
Міжнародний гуманітарний університет

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і
найменування спеціальності Ліцензований

обсяг Встановити

Підготовка бакалаврів
1 05 Соціальні та

поведінкові
науки

056 Міжнародні економічні 
відносини 200 100

2 05 Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка
75 50

пД 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 50 25

4 07 Управління та 
адміністрування

074 Публічне управління та 
адміністрування 65 50

5 08 Право 081 Право 325 100
Підготовка магістрів

1 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 185 100

2 08 Право 081 Право 250 75
Для відокремлених структурних підрозділів:

Економіко-правовий коледж Міжнародного гуманітарного університету
(адреса: 65009 м.Одеса, Фонтанська дорога, б.33)



ідентифікаційний код 26542661
Підготовка молодших спеціалістів

1 01
Освіта/Педагогік
а

013 Початкова освіта
100 80

2 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 75 25

о.3 08 Право 081 Право 325 120

Міжнародний гуманітарний університет
Підготовка бакалаврів

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і
найменування спеціальності Ліцензований

обсяг Встановити

1. 01
Освіта/Педагогік
а

011 Освітні, педагогічні науки
60 25

2. 28 Публічне 
управління та 
адміністрування

281 Публічне управління та 
адміністрування 65 50

3. 29 Міжнародні 
відносини

292 Міжнародні економічні 
відносини 200 100

Підготовка магістрів
1 29 Міжнародні 

відносини
293 Міжнародне право 100 50

2 05 Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка
50 25



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 664 01.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3683/0/10-19 06.11.2019
Найменування юридичної особи Міжнародний гуманітарний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 26249278

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/
вечірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка бакалаврів
1 0302 Міжнародні 

відносини
6.030206 Міжнародний 
бізнес

50/50/0 0

2 0302 Міжнародні 
відносини

6.030203 Соціальна 
педагогіка

75/75/0 0

3 0302 Міжнародні 
відносини

6.030202 Міжнародне 
право

75/75/0 0

4 0306 Менеджмент 
і адміністрування

6.030601 Менеджмент 90/50/0 0

5 0501 Інформатика і
обчислювальна
техніка

6.050102 Комп’ютерна 
інженерія

25/0/0 0

6 1202 Фармація 6.120201 Фармація 50/0/0 0

7 1201 Медицина 6.120102 Лабораторна 
діагностика

50/0/0 0

8 0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн (за 
видами)

75/0/0 0



9 0202 Мистецтво 6.020203 Кіно-, 
телемистецтво

80/0/0 0

10 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія 150/75/0 0

11 0304 Право 6.030401 Правознавствс 225/100/0 0

12 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

100/50/0 0

13 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 50/0/0 0

Для відокремлених структурних підрозділів:
Економіко-правовий коледж Міжнародного гуманітарного університету

(ідентифікаційний код 26542661)
Підготовка молодших спеціалістів

14 0304 Право 5.03040101
Правознавство

275/50/0 0

15 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050401 Економіка 
підприємства

75/50/0 0

16 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050802 Оціночна 
діяльність

60/0/0 0

17 0202 Мистецтво 5.02020701 Дизайн 50/0/0 0
18 0101 Педагогічна 

освіта
5.01010201 Початкова 
освіта

100/0/0 0

19 0501 Інформатика і
обчислювальна
техніка

5.05010201 
Обслуговування 
комп’ютерних систем і 
мереж

50/0/0 0

Для відокремлених структурних підрозділів:
Відокремлений підрозділ «Медичний коледж Одеського медичного інституту»

Міжнародного гуманітарного університету
(ідентифікаційний код 37170845)

Підготовка молодших спеціалістів
20 1202 Фармація 5.12020101 Фармація 100/0/0 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 Т/564 30.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3712/0/10-19 07.11.2019
Найменування юридичної особи Вінницький технічний коледж
Ідентифікаційний код юридичної особи 20097154
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Припинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
5.03050401
Економіка
підприємства

30/0/0 0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050801 Фінанси і 
кредит

60/0/0 0

пJ 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050802 Оціночна 
діяльність

30/0/0 0

4 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

5.05010201 
Обслуговування 
комп’ютерних 
систем і мереж

60/30/0 0

5 0507
Електротехніка та 
електромеханіка

5.05070205 
Обслуговування та 
ремонт
електроустаткування 
автомобілів і 
тракторів

60/25/0 0

6 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв'язок

5.05090101 
Конструювання, 
виробництво та

60/40/0 0



технічне
обслуговування
радіотехнічних
пристроїв

7 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010102 
Організація 
перевезень і 
управління на 
автомобільному 
транспорті

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 
01.01-20/2075

05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 3684/0/10-19 06.11.2019
Найменування юридичної особи Запорізький

університет
національний

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125243
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Припинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)
Денна/заочна/ве

чірня
_____форма_____

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве 
чірня 

_____форма
Підготовка бакалаврів

1 0202 Мистецтво 6.020201 Театральне 
мистецтво

16/0/0 0

2 0203 Гуманітарні 
науки

6.020301 Філософія 30/0/0 0

3 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030104 Політологія 30/0/0 0

4 0302 Міжнародні 
відносини

6.030205
Країнознавство

50/0/0 0

5 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503 Міжнародн£ 
економіка

60/0/0 0

6 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030505 Управління 
персоналом та 
економіка праці

30/0/0 0

7 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 30/0/0 0

8 0401 Природничі 
науки

6.040101 Хімія 30/0/0 0



9 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040204 Прикладна 
фізика

30/0/0 0

10 1702 Цивільна 
безпека

6.170202 Охорона 
праці

50/0/0 0

Для відокремлених структурних підрозділів: 
Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету

у м. Мелітополі Запорізької області
(Ідентифікаційний код -  36448505)

Підготовка бакалаврів
11 0403 Системні 

науки та 
кібернетика

6.040302
Інформатика

25/25/0 0/0/0

2. Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

Підготовка бакалаврів
12 0101 Педагогічна 

освіта
6.010106 Соціальна 
педагогіка

40/40/0 0/40/0

13 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010201 Фізичне 
виховання (*)

75/75/0 0/75/0

14 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010202 Спорт 65/25/0 0/25/0

15 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010203 Здоров’я 
людини

85/110/0 0/110/0

16 0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 25/25/0 0/25/0

17 0203 Гуманітарні 
науки

6.020302 Історія 65/65/0 0/65/0

18 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія 360/300/0 300/0/0

19 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030101 Соціологія 40/30/0 0/30/0

20 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 75/95/0 0/95/0

21 0303 Журналістика 
та інформація

6.030301
Журналістика

72/70/0 0/70/0

22 0303 Журналістика 
та інформація

6.030302 Реклама і 
зв’язки 3 
громадськістю

50/30/0 0/30/0

23 0303 Журналістика 
та інформація

6.030303 Видавнича 
справа та 
редагування

40/20/0 0/20/0



24 0304 Право 6.030401
Правознавство

150/120/0 0/120/0

25 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна 
кібернетика

95/65/0 0/65/0

26 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємництва

25/25/0 0/25/0

27 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит

185/250/0 0/250/0

28 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і 
аудит

125/85/0 0/85/0

29 0306 Менеджмент 
і адміністрування

6.030601
Менеджмент

300/275/0 0/275/0

ЗО 0401 Природничі 
науки

6.040102 Біологія 75/75/0 0/75/0

31 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія,
охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористуванн
я

70/25/0 0/25/0

32 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040201 Математика 55/60/0 0/60/0

33 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040203 Фізика 60/50/0 0/50/0

34 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040301 Прикладна 
математика

50/60/0 0/60/0

35 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040302
Інформатика

90/90/0 0/90/0

36 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050103 Програмна 
інженерія

115/45/0 0/45/0

37 0502 Автоматика 
та управління

6.050202
Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані 
технології

45/25/0 0/25/0

38 0504 Металургія та 
матеріалознавство

6.050401 Металургія 100/100/0 0/100/0

39 0505
Машинобудування
та

6.050503
Машинобудування

40/40/0 0/40/0



матеріалообробка

40 0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

6.050601
Т еплоенергетика

75/75/0 0/75/0

41 0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

6.050602
Гідроенергетика

25/25/0 0/25/0

42 0507
Електротехніка та 
електромеханіка

6.050701
Електротехніка та 
електротехнології

50/50/0 0/50/0

43 0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та 
наноелектроніка

40/50/0 0/50/0

44 0508 Електроніка 6.050802 Електронні 
пристрої та системи

50/25/0 0/25/0

44 0601 Будівництво 
та архітектура

6.060101
Будівництво

100/145/0 0/145/0

45 0601 Будівництво 
та архітектура

6.060103
Еідротехніка (водні 
ресурси)

25/25/0 0/25/0

46 0901 Сільське 
господарство і 
лісництво

6.090103 Лісове і
садово-паркове
господарство

30/30/0 0/30/0

47 1301 Соціальне 
забезпечення

6.130102 Соціальна 
робота

40/40/0 0/40/0

48 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 85/75/0 0/75/0

Для відокремлених структурних підрозділів: 
Економіко-гуманітарний факультет Запорізького національного університету

у м. Мелітополі Запорізької області
(Ідентифікаційний код -  36448505)

Підготовка бакалаврів
49 0102 Фізичне 

виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010203 Здоров’я 
людини

25/25/0 0/13/0

50 0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 25/25/0 0/5/0

51 0305 Економіка та 6.030508 Фінанси і 65/85/0 0/5/0



підприємництво кредит
52 0306 Менеджмент 

і адміністрування
6.030601
Менеджмент

40/60/0 0/5/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 
24/01-2209

дата 31.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3632/0/10-19

дата 04.11.2019

Найменування юридичної особи Київський університет імені Бориса 
Грінченка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02136554

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Університетський коледж Київського 
університету імені Бориса Грінченка

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

35823141

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Зменшення ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності за напрямами

підготовки, спеціальностями:
Існуючий Після

звуження
Шифр та

найменування галузі 
знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)

Після
звуження

(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)

Київський університет імені Бориса Грінченка
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів: 

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, 
від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)

Підготовка бакалаврів
0101 Педагогічна 
освіта

6.010101 Дошкільна освіта 120/80/0 5/80/0

0101 Педагогічна 
освіта

6.010102 Початкова освіта 100/75/0 5/75/0

0101 Педагогічна 
освіта

6.010105 Корекційна освіта 
(Логопедія)

40/0/0 5/0/0

0101 Педагогічна 6.010106 Соціальна педагогіка 50/20/0 5/20/0



освіта
0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010201 Фізичне виховання 75/25/0 5/25/0

0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010203 Здоров’я людини 25/0/0 5/0/0

0201 Культура 6.020102 Книгознавство, 
бібліотекознавство і 
бібліографія

25/0/0 5/0/0

0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія 20/0/0 5/0/0
0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво 10/5/0 5/5/0
0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво* 40/20/0 5/20/0
0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче 

мистецтво
5/0/0 1/0/0

0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче 
мистецтво (*)

35/15/0 5/15/0

0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 20/15/0 5/15/0
0203 Гуманітарні 
науки

6.020301 Філософія 15/0/0 5/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020302 Історія (*) 30/0/0 5/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Мова і 
література українська*)

35/15/0 5/15/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Мова і 
література англійська)

60/25/0 5/25/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Мова і 
література німецька*)

20/0/0 5/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Мова і 
література іспанська*)

15/0/0 5/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Мова і 
література італійська*)

15/0/0 5/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Мова і 
література французька)

15/0/0 5/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Мова і 
література китайська)

15/0/0 5/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Мова і 
література японська)

15/0/0 5/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія (Переклад) 25/0/0 5/0/0

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 20/0/0 5/0/0

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична психологія 40/25/0 5/25/0

0302 Міжнародні 
відносини

6.030204 Міжнародна 
інформація

25/0/0 5/0/0



0302 Міжнародні 
відносини

6.030205 Країнознавство 20/0/0 5/0/0

0303 Журналістика 
та інформація

6.030301 Журналістика 50/25/0 5/25/0

0303 Журналістика 
та інформація

6.030302 Реклама і зв’язки з 
громадськістю

50/0/0 5/0/0

0303 Журналістика 
та інформація

6.030303 Видавнича справа та 
редагування

50/0/0 5/0/0

0304 Право 6.030401 Правознавство 35/20/0 5/20/0
0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 25/0/0 5/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 20/0/0 5/0/0

0402 Фізико- 
математичні науки

6.040201 Математика (*) 10/0/0 5/0/0

0403 Системні науки 
та кібернетика

6.040302 Інформатика (*) 15/0/0 5/0/0

1301 Соціальне 
забезпечення

6.130102 Соціальна робота 20/0/0 5/0/0

Для відокремлених структурних підрозділів:

Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка
(адреса: 02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, будинок 16, 

ідентифікаційний код 35823141)
Підготовка молодших спеціалістів:

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839)
0101 Педагогічна 
освіта

5.01010201 Початкова освіта 85/0/0 3/0/0

0101 Педагогічна 
освіта

5.01010601 Соціальна 
педагогіка

25/0/0 3/0/0

0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

5.01020101 Фізичне виховання 25/0/0 3/0/0

0202 Мистецтво 5.02020201 Хореографія 1 5/0/0 3/0/0
0202 Мистецтво 5.02020401 Музичне мистецтво 15/0/0 3/0/0
0202 Мистецтво 5.02020501 Образотворче 

мистецтво
15/0/0 3/0/0

0202 Мистецтво 5.02020701 Дизайн 30/0/0 3/0/0
0303 Журналістика 
та інформація

5.03030301 Видавнича справа та 
редагування

20/0/0 3/0/0

0304 Право 5.03040101 Правознавство 25/0/0 3/0/0
0306 Менеджмент і 
адміністрування

5.03060101 Організація 
виробництва

15/0/0 3/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 
01-07/1028

дата 25.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3622/0/10-19

дата 01.11.2019

Найменування юридичної особи Рівненський державний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

25736989

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки:

Існуючий Після
звуження

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)

Після
звуження

(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,

від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів

0101 Педагогічна 
освіта

6.010101 Дошкільна освіта 95/110/0 0/0/0

0101 Педагогічна 
освіта

6.010102 Початкова освіта 200/210/0 0/0/0

0101 Педагогічна 
освіта

6.010103 Технологічна освіта 60/60/0 0/0/0

0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна освіта 
(Комп’ютерні технології)

25/25/0 0/0/0

0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна освіта 
(Охорона праці)

25/0/0 0/0/0

0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна освіта
(Туристичне
обслуговування)

25/0/0 0/0/0

0101 Педагогічна
освіта

6.010105 Корекційна освіта 
(за нозологіями)

25/25/0 0/0/0



0101 Педагогічна 
освіта

6.010106 Соціальна 
педагогіка

25/25/0 0/0/0

0102
Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я 
людини

6.010201 Фізичне виховання* 50/50/0 0/0/0

0102
Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я 
людини

6.010203 Здоров’я людини 25/25/0 0/0/0

0201 Культура 6.020101 Культурологія 55/55/0 0/0/0
0201 Культура 6.020102 Книгознавство, 

бібліотекознавство і 
бібліографія

35/50/0 0/0/0

0201 Культура 6.020103 Музейна справа та 
охорона пам’яток історії та 
культури

25/25/0 0/0/0

0201 Культура 6.0201050
Документознавсгво та 
інформаційна діяльність

65/60/0 0/0/0

0202 Мистецтво 6.020201 Театральне 
мистецтво

25/25/0 0/0/0

0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія 35/50/0 0/0/0

0202 Мистецтво 6.020204 Музичне 
мистецтво*

30/30/0 0/0/0

0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво 95/95/0 0/0/0
0202 Мистецтво 6.020208 Декоративно- 

прикладне мистецтво
30/30/0 0/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020302 Історія* 100/90/0 0/0/0

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 335/255/0 0/0/0

ОЗОІСоціально-
політичні
науки

6.030102 Психологія 105/100/0 0/0/0

ОЗОІСоціально-
політичні
науки

6.030103 Практична 
психологія

25/0/0 0/0/0

0301 Соціально-
політичні
науки

6.030104 Політологія (за 
сферами
політичної діяльності)

40/10/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна 
кібернетика

30/20/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 90/55/0 0/0/0

0401 Природничі 
науки

6.040102 Біологія 50/75/0 0/0/0



0401 Природничі 
науки

6.040102 Біологія* 25/25/0 0/0/0

0401 Природничі 
науки

6.040104 Географія* 25/0/0 0/0/0

0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування

40/30/0 0/0/0

0402 Фізико-
математичні
науки

6.040201 Математика* 75/75/0 0/0/0

0402 Фізико-
математичні
науки

6.040203 Фізика* 50/0/0 0/0/0

0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040301 Прикладна 
математика

50/0/0 0/0/0

0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040302 Інформатика 50/0/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи: 2550/150-02 Дата: 16.10.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи: 3623/0/10-19 Дата: 04.11.2019 р.
Найменування юридичної особи Одеський національний 

політехнічний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 02071045

Вид звуження провадження освітньої діяльності у  сфері вищої освіти

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

Одеський автомобільно-дорожній коледж 
Одеського національного політехнічного університету

(ідентифікаційний код 03450732)

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування напряму 
підготовки, спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб
д.ф.н./ з.ф.н./ 

в.ф.н.
д.ф.н./ з.ф.н./ 

в.ф.н.
Підготовка молодших спеціалістів

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050401 Економіка 
підприємства

25/20/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський 
облік

50/0/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

5.03060102 Організація 
обслуговування на транспорті

40/0/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

5.03050201 Технічне 
обслуговування і ремонт 
устаткування підприємств 
машинобудування

40/0/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

5.03050204 Експлуатація та 
ремонт підйомно- 
транспортних, будівельних і 
дорожніх машин і обладнання

80/10/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

5.03050301 Інструментальне 
виробництво

30/0/0 0/0/0



0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

5.03050307 Виробництво 
автомобілів і тракторів

50/20/0 0/0/0

0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

5.05060103 Монтаж і 
обслуговування 
теплотехнічного устаткування 
і систем теплопостачання

50/0/0 0/0/0

0507 Електротехніка 
та електромеханіка

5.05070107 Монтаж і 
експлуатація засобів 
автоматики електричних 
систем

50/0/0 0/0/0

0507 Електротехніка 
та електромеханіка

5.05070205 Обслуговування і 
ремонт електроустаткування 
автомобілів і тракторів

50/0/0 0/0/0

0601 Будівництво та 
архітектура

5.06010109 Будівництво, 
експлуатація і ремонт 
автомобільних доріг та 
аеродромів

40/20/0 0/0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.05070101 Організація та 
регулювання дорожнього руху

50/0/0 0/0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.05070102 Організація 
перевезень і управління на 
автомобільному транспорті

50/0/0 0/0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.05070104 Організація 
авіаційних перевезень

40/0/0 0/0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.05070602 Обслуговування та 
ремонт автомобілів і двигунів

90/40/0 0/0/0



Про звуж ення провадж ення освітн ьо ї д іяльн ості л іцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-19/64

дата 04.09.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи 
3520/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Український державний університет 
зал і з н и ч 11 о то тра н с п о рту

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

011 16472

Вид звуж ення провадж енн я освітн ьо ї діяльност і у сфері вищ ої освіт и: 
зм енш ення л іц ен зован ого  обсягу за спец іальн остям и :

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839. 
____________ від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р, № 787)____________

Підготовка бакалаврів
№
з/п

Шифр галузі знань Код та найменування 
спеціальностей

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий 

(на р іу і
Встановити 

(на рік)
д.ф.н./з.ф.н/в.ф д.ф.н./з.ф.н/в.ф

1. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
піди рун мства 25/20/Т) 0/20/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит 65/65/0 0/65/0

лJ . 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030509 Облік і аудит 18/18/0 0/18/00

4. 0502 Автоматика та 
уп равління

6.050202 Автоматизація та 
ко м 11' і от є р 11 о - і нте гро ва 11 і 
технології

20/20/0 0/20/0

5. 0505 Машинобудування та 
м ате р і ал о о 5 р о б к а

6.050503
М а ній 11 о 5 у д у в ан н я 8/5/0 0/5/0

6. 0507 Електротехніка та 
електромеханіка 6.050702 Електромеханіка 10/20/0 0/20/0

7. 0601 Будівництво та 
архітектура 6.060101 Будівництво 5/10/0 0/10/0

8. 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101 Транспортні 
технології (за видами 
транспорту)

80/50/0 0/50/0

9. 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070105 Рухомий склад 
залізнії ць 25/30/0 0/30/0

10. 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070108 Залізничні 
спор}',ш та колійне 
господарство

20/25/0 0/25/0



Пид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти: 
припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

'11. 0305 Економіка та 
підприємн ицтво

6.030505
Управління персоналом та 
економіка прані

10/0/0 0/0/0

12. 0501 Інформатика та 
обчислювальна і е х н і ка

6.0501 02 Комп'ютерна 
інженерія 35/0/0 0/0/0

ІЗ. 0506 Енергетика та
енергетичне
м а ш и н о б у д у в а п н я

6.050601 Теплоенері етика 5/0/0 0/0/0

14. 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні апарати та 
зв'язок

6.0 5 0 9 03 Теле ком у1 п і ка ц і ї 15/0/0 0/0/0

15. 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070107 Системи 
забезпечення руху поїздів 10/0/0 0/0/0



;'! :' І і|' !•
Перелік ліцензіатів,

_ _ . . . . .яким звужено провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/ш

і і . ■
Найменування ліцензіатів

І. ; Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 2 
м. Херсона»

. 2. Професійно-технічне училище № 2 м. Дніпро , 1' ч  , ■

3. Національний університет харчових технологій для
Волинського коледжу Національного університету харчових технологій

4.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 
центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного 
сервісу»

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

І



Додаток £ /
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^  Л  2019 р. №

Про звуження 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 
424,425

Дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3558/0/10-19

Дата ЗО. 10.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Вище 
професійне училище № 2 м. Херсона»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02548245

Вид звуження провадження освітньої діяльності: припинення провадження частини 
освітньої діяльності (за певними професіями)

Відомості відповідно до ісп\ ючої ліцензії Всіановтп

Код
Професії

за ДК

Нацмен)вання 
професії

Вид підготовки Лі ценз 
о вашій
ООСЯ і

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

Вид
ПІДГОТОВКИ

Лі ценз 
ованиП 
обсяг

7129 Монтажник первинна 60 7129 Монтажник первинна
гіпсокартонн професійна гіпсокартон професійна 60
их підготовка них підготовка
конструкцій конструкцій

7124 Столяр
будівс. /ьннй

Вид звуження провадження освітньої діяльності: припинення провадження частини 
освітньої діяльності (за певними професіями):________________  _______________

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

Вид підготовки Ліцензований обсяг

ВІДОМОСТІ
відповідно до 

існуючої ліцензії

Всіаїїовити

8331 Тр а кто р и ст- маш и н і ст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(категорія П І, С 1, С2)

підвищення
кваліфікації 20 0



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

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

Вих. № заяви юридичної особи Дата 28.10.2019
2 9 2
Вх. №  заяви юридичної особи Дата 01.1 1.2019
361 1/0/10-19
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище №  2

м. Дніпро
Ідентифікаційний код юридичної 025413 49
особи
Вид звуження провадження освітньої діяльності: припинення провадження частини
освітньої діяльності (за певними професіями)

Відотюсті відповідно до існуючої ліцензії ВстановПТИ

Код Іїаі1мен\ нлння Вид підготовки і Лі ценз Код 1 Найменування Впд Лі ценз
професії професії і овлнпїї професії професії ПІДГОТОВКИ ОВїїНИЙ

за ДК і обсяг за ДК оосяг
41 12 Оператор первинна

комп’ютерно професійна
го набору підготовка

60 8121 Коніролер первинна з о
8121 Контролер у у професійна

виробництві ви робі ІИЦІ В підготовка
чорних і чорних
металів

1

металів



Про звуження 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 01-445 Дата 31.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3706/0/10-19 Дата 07.11.2019
Найменування юридичної особи Національний університет харчових 

технологій
Ідентифікаційний код юридичної особи 02070938
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Волинський коледж Національного 
університету харчових технологій

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

34804384

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

Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
професій:__________________________________________________________________

Код
професії

Найменування професії Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг
Існуючий Після

звуження

4131 Агент з постачання

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 

технічне навчання

ЗО 0



Додаток ¥- V
до наказу Міністерства о с в іт і  науки України 
від / / - У '  2019 р. № / / / - ^

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

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

Вих. № заяви здобувана ліцензії 699 дата 29.10.2019
Вх. № заяви здобувана ліцензії 3670/0/10-19 дата 05.11.2019
Найменування здобувана ліцензії Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Криворізький 
центр професійної освіти робітничих 
кадрів торгівлі та ресторанного 
сервісу»

Ідентифікаційний код здобувана ліцензії 01566502

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

Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
професій:_____________________________________________________________________

Код
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг
Найменування професії Існуючий Після

звуження
5142
4222
4221

Покоївка 
Адміністратор 

Агент з організації 
туризму

Первинна професійна 
підготовка

50 0

5220

4131

Продавець продовольчих 
товарів

Агент з постачання

Первинна професійна 
підготовка, 

перепідготовка, 
професійно-технічне 

навчання

ЗО 0

5220

5220

Продавець продовольчих 
товарів 

Продавець
непродовольчих товарів

Первинна професійна 
підготовка, 

перепідготовка, 
професійно-технічне 

навчання

зо 0

4112 Оператор комп’ютерного 
набору

Професійно-технічне
навчання

15 0

5220 Продавець продовольчих 
товарів

Підвищення 
кваліфікації робітників

15 0



Про звуження 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 632/01-19 Дата 07.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3725/0/10-19 Дата 08.11.2019
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Криворізький 
навчально-виробничий центр»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02549581

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

Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
професій:__________________________________________________________________

Код
професії

Найменування професії Вид
професійної
підготовки

Ліцензований обсяг
Існуючий Після

звуження
4112

4115

Оператор комп'ютерного 
набору

Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи)

Первинна
професійна
підготовка 60 0

4212 Касир (в банку)
Первинна

професійна
підготовка

зо 0

7344
4112

Фотограф (фотороботи) 
Оператор комп'ютерного 

набору

Первинна
професійна
підготовка

зо 0

5220

4211

Продавець продовольчих 
товарів

Контролер-касир

Первинна
професійна
підготовка,

перепідготовка,
професійно-

технічне
навчання

зо 0

5141
5141
5141

Манікюрних
Педикюрник

Візажист

Первинна
професійна
підготовка

зо 0

5141
5141
4222

Манікюрних
Візажист

Адміністратор

Первинна
професійна
підготовка

зо 0



Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни від « ' У  >: {_[_ 2019 Лт»

і к н
і : ■ і ! •

. '■ : ' . і .

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Львівський національний аграрний університет

2. Національний технічний університет України «Київський ■ 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

3. Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний 
університет України»

4. Сумський державний педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка

5. Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет 
фінансів»



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 
01-20-08/3-1500

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3199/0/10.1-19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної особи Львівський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 00493735
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
осві ти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 12 Інформаційні технології 
зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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 і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 1 3 Закону), а саме:

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу в три зміни становить 2,25 кв. м. на одного здобувана освіти (з 
урахуванням строків навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу та 
ліцензованого обсягу за заявою закладу освіти) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не 
відповідає вимогам пункту 33 Ліцензійних умов;

- за матеріалами справи у деяких таблицях невірно зазначені показники, 
зокрема:

1) у таблицях про обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
навчального плану за спеціальністю, та про соціальну інфраструктуру (таблиці 4 та 
5 додатку 4 до Ліцензійних умов);

2) у таблиці про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою зі спеціальності (таблиця 2 додатку 5 
до Ліцензійних умов).

Крім того інформуємо, що перелік документів, що подаються до заяви на 
ліцензування, формується відповідно до пункту 46 Ліцензійних умов (залучати до 
справи інші документи не потрібно, зокрема, таблиці про навчально-методичного
забезпечення, про забезпечення базами практик).________________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти за встановленою формою відповідно 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 вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-20-08/3-1499

дата 05.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3198/0/10.1-19

дата 06.11.2019

Найменування юридичної особи Львівський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 00493735
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 12 Інформаційні технології 
зі спеціальності 126 Інформаційні 
системи та технології

Ліцензований обсяг 90 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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 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 розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу в три зміни становить 2,25 кв. м. на одного здобувана освіти (з 
урахуванням строків навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу та 
ліцензованого обсягу за заявою закладу освіти) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не 
відповідає вимогам пункту 33 Ліцензійних умов;

- до матеріалів справи не долучено копію документу про вищу освіту, що 
засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (підпункт 11 пункту 
46 Ліцензійних умов).

Крім того інформуємо, що перелік документів, що подаються до заяви на 
ліцензування, формується відповідно до пункту 46 Ліцензійних умов (залучати до 
справи інші документи не потрібно, зокрема, таблиці про навчально-методичного
забезпечення, про забезпечення базами практик).________________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно 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 вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-174 дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3086/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070996
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство зі спеціальності 
205 Лісове господарство 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 220 осіб (на рік) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

440 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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 і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокрема за 
адресам: м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 11 (навчальний корпус № 2 власність 
МОН); вул. Залізняка М., буд. 11а; вул. Кобилянської 0 ., буд. 1 (навчальний корпус 
№ 3 власність МОН) (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 0,83 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- у концепції освітньої діяльності зі спеціальності не визначено орієнтовний 
перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти 
(підпункт 5 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи у текстовому описі щодо 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 раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами не зазначено інформацію про забезпеченість навчальних аудиторій 
мультимедійним обладнанням у відсотках, про доступність навчальних приміщень 
закладу освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, про 
наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» (пункти 33, 34, 38 
Ліцензійних умов);

- до матеріалів справи не долучено копії документів, що засвідчують рівень 
освіти і кваліфікації керівника групи забезпечення заявленої спеціальності 
(підпункт 10 пункту 46 Ліцензійних умов).

Крім того, у матеріалах справи надані документи, що не передбачені пунктом 46 
Ліцензійних умов, зокрема, освітньо-професійна програма, навчальний план зі
спеціальності._________________________ ___________________________ __________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно 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 вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-179 дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3083/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070996
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 12 Інформаційні технології 
зі спеціальності 126 Інформаційні 
системи та технології 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 75 осіб (на рік) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

200 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти

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

- за матеріалами справи якісний склад групи забезпечення зі спеціальності 
126 Інформаційні системи та технології не відповідає вимогам пункту 29 
Ліцензійних умов, зокрема, викладачі Пірко І. Б. та Процах Н. П. не мають 
кваліфікації відповідно до спеціальності (у матеріалах справи не вказані результати 
професійної діяльності осіб групи забезпечення відповідно до пункту 30 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокрема за 
адресам: м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 11 (навчальний корпус № 2 власність 
МОН); вул. Залізняка М., буд. 11а; вул. Кобилянської О., буд. 1 (навчальний корпус 
№ 3 власність МОН) (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 0,83 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- за матеріалами справи у Головатого А. І. відсутня копія документу про вчене



звання (підпункт 10 пункту 46 Ліцензійних умов);
- за матеріалами справи у текстовому описі щодо 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 раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами не зазначено інформацію про доступність навчальних приміщень закладу 
освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, про 
наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» (пункти 33, 38 Ліцензійних 
умов).

Крім того зазначаємо, що у таблиці про якісний склад групи забезпечення 
зазначено Головатий А. І. -  керівник проектної групи зі спеціальності 
126 Інформаційні системи та технології, і тому інформація потребує уточнення.

Також у матеріалах справи надані документи, що не передбачені пунктом 46 
Ліцензійних умов, зокрема, освітньо-професійна програма, навчальний план зі
спеціальності._______________________________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно 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 вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-180 дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3080/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070996
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 18 Виробництво та 
технології зі спеціальності 
187 Деревообробні та меблеві технології 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 260 осіб (на рік) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

600 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти

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

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокрема за 
адресам: м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 11 (навчальний корпус № 2 власність 
МОН); вул. Залізняка М., буд. 11а; вул. Кобилянської О., буд. 1 (навчальний корпус 
№ 3 власність МОН) (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 0,83 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- у концепції освітньої діяльності зі спеціальності не визначено орієнтовний 
перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти 
(підпункт 5 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи у текстовому описі щодо 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 раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами не зазначено інформацію про доступність навчальних приміщень закладу 
освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, про 
наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» (пункти 33, 38 Ліцензійних 
умов).

Крім того, у матеріалах справи надані документи, що не передбачені пунктом 46 
Ліцензійних умов, зокрема, освітньо-професійна програма, навчальний план зі
спеціальності._______________________________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно 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 вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-181 дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3079/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070996
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 18 Виробництво та 
технології зі спеціальності 
187 Деревообробні та меблеві технології 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 130 осіб (на рік) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

220 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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 і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокрема за 
адресам: м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 1 1 (навчальний корпус № 2 власність 
МОН); вул. Залізняка М., буд. 1 1а; вул. Кобилянської О., буд. 1 (навчальний корпус 
№ 3 власність МОН) (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 0,83 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- у концепції освітньої діяльності зі спеціальності не визначено орієнтовний 
перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти 
(підпункт 5 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи у текстовому описі щодо 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 раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами не зазначено інформацію про доступність навчальних приміщень закладу 
освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, про 
наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» (пункти 33, 38 Ліцензійних 
умов).

Крім того, у матеріалах справи надані документи, що не передбачені пунктом 46 
Ліцензійних умов, зокрема, освітньо-професійна програма, навчальний план зі
спеціальності._______________________________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно Ліцензійних умов;______________

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов._______________________________



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 3382 Дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3214/0/10.1-19

дата 07.11.2019

Найменування юридичної особи Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125510

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 
014 Середня освіта (Фізична культура) за 
першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 560 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
200 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

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):

- недостатня кількість членів групи забезпечення зі спеціальності 
014 Середня освіта (Фізична культура), оскільки на 1 члена припадає 40 осіб (за 
нормативом 30), що є порушенням вимог пункту 29 Ліцензійних умов;

- у текстовому описі невірно зроблено розрахунки, які підтверджують 
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах 
з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з 
відповідними ліцензованими обсягами щодо використання інформаційних 
ресурсів, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів (нормативи, які було 
використано, втратили чинність), що є порушенням вимог підпункту 9 пункту 
46 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання актуальної інформації про кадрове забезпечення, оскільки 
потребує уточнення інформація про те, чи працюють Леоненко А. В. та 
Лоза Т. О. за основним місцем роботи чи за зовнішнім сумісництвом, що є 
порушенням вимог пункту 43 Ліцензійних умов._______________________



__________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.__________________
2. Подати нову заяву розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.________



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 3383 Дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3216/0/10.1-19

дата 07.11.2019

Найменування юридичної особи Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125510

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 
014 Середня освіта (Історія) за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
120 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

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):

- у текстовому описі невірно зроблено розрахунки, які підтверджують 
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах 
з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з 
відповідними ліцензованими обсягами щодо використання інформаційних 
ресурсів, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів (нормативи, які було 
використано, втратили чинність), що є порушенням вимог підпункту 9 пункту 
46 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальної інформації про кадрове забезпечення, оскільки 
потребує уточнення інформація про те, чи працюють науково-педагогічні 
працівники за основним місцем роботи чи за зовнішнім сумісництвом, а також 
відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти, кваліфікацію та рік 
закінчення закладу у Михайличенко О. В. та Подрєз Ю. В., що є порушенням 
вимог пункту 43 Ліцензійних умов.



__________________Пропозиції щодо усунення недоліків:_______
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.__________________________
2. Подати нову заяву розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.________



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 3387 Дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3213/0/10.1-19

дата 07.11.2019

Найменування юридичної особи Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125510

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 
014 Середня освіта (Математика) за 
першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 340 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
120 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

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):

- у текстовому описі невірно зроблено розрахунки, які підтверджують 
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених 
обсягах з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими 
ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами щодо використання 
інформаційних ресурсів, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів 
(нормативи, які було використано, втратили чинність), що є порушенням 
вимог підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальної інформації про кадрове забезпечення, 
оскільки потребує уточнення інформація про те, чи працюють науково- 
педагогічні працівники за основним місцем роботи чи за зовнішнім 
сумісництвом, а також відсутня інформація про спеціальність отриманої 
освіти, кваліфікацію, рік закінчення закладу, що є порушенням вимог пункту 
43 Ліцензійних умов.



________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам._______________________
2. Подати нову заяву розширення провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних 
умов._____________________________________________________



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 3384 Дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3217/0/10.1-19

дата 07.11.2019

Найменування юридичної особи Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125510

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 
014 Середня освіта (Інформатика) за 
першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 80 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти;
60 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

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):

-у  таблиці 5.1 «Якісний склад групи забезпечення...» відсутня інформація 
про те, чи працюють науково-педагогічні працівники за основним місцем 
роботи чи за сумісництвом, що не відповідає вимогам додатку 3 та пункту 29 
Ліцензійних умов;

- у текстовому описі невірно зроблено розрахунки, які підтверджують 
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах 
з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з 
відповідними ліцензованими обсягами щодо використання інформаційних 
ресурсів, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів (нормативи, які було 
використано, втратили чинність), що є порушенням вимог підпункту 9 пункту 
46 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальної інформації про кадрове забезпечення, оскільки 
потребує уточнення інформація про те, чи працюють науково-педагогічні 
працівники за основним місцем роботи чи за зовнішнім сумісництвом, а також



відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти, кваліфікацію, рік 
закінчення закладу, у окремих науково-педагогічних працівників відсутня 
інформація про вчене звання, що є порушенням вимог пункту 43 Ліцензійних
умов._____________________________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_____________

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.__________________________
2. Подати нову заяву розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 3388 Дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3215/0/10.1-19

дата 07.11.2019

Найменування юридичної особи Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125510

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 
014 Середня освіта (Хімія) за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
60 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

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):

- у текстовому описі невірно зроблено розрахунки, які підтверджують 
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах 
з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з 
відповідними ліцензованими обсягами щодо використання інформаційних 
ресурсів, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів (нормативи, які було 
використано, втратили чинність), що є порушенням вимог підпункту 9 пункту 
46 Ліцензійних умов;

-  в обгрунтуванні достатності обладнання для провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого 
обсягу, відсутня інформація про достатність обладнання для ліцензованого
обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному
процесі таке обладнання використовується, що є порушенням вимог додатку 4
до Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальної інформації про кадрове забезпечення, оскільки 
потребує уточнення інформація про наукову спеціальність Чайченко Н. Н.



(інформація не відповідає даним наявного документа), потребує уточнення 
інформація про те, чи працюють науково-педагогічні працівники за основним 
місцем роботи чи за зовнішнім сумісництвом, що є порушенням вимог пункту
43 Ліцензійних умов.________________________________________ _______________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;___________________

1. Усунути невідповідність Ліцензій ним умовам.
2. Подати нову заяву розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________



V / <)
Додаток ^
до наказу Міністерства освіти ицдуки 
У країни від/р є  / /  2019 р. № ^

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 3385 Дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3218/0/10.1-19

дата 07.11.2019

Найменування юридичної особи Сумський державний педагогічний 
університет імені А. С. Макаренка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125510

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини) за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг 240 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

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):

- у текстовому описі невірно зроблено розрахунки, які підтверджують 
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах 
з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з 
відповідними ліцензованими обсягами щодо використання інформаційних 
ресурсів, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів (нормативи, які було 
використано, втратили чинність), що є порушенням вимог підпункту 9 пункту 
46 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальної інформації про кадрове забезпечення, оскільки 
відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію отриманої освіти, рік 
закінчення у Шейко В. І., потребує уточнення інформація про те, чи працюють 
науково-педагогічні працівники за основним місцем роботи чи за зовнішнім 
сумісництвом, а також наявна інформація не про всіх науково-педагогічних 
працівників, які залучені до складу групи забезпечення, що є порушенням вимог 
пункту 43 Ліцензійних умов.



__________________Пропозиції щодо усунення недоліків;___________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам._________________________
2. Подати нову заяву розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________



до наказу Міністерства освіти Інауки 
України від/У  /  2019 р. № / б ( У

у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 3386 Дата 06.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3212/0/10.1-19

дата 07.11.2019

Н ай м ен у ван н я  ю р и д и ч н о ї особи С у м ськи й  д ер ж ав н и й  п едагогічн и й  
університет імені А. С. Макаренка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125510

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 
013 Початкова освіта за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
120 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

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):

-за матеріалами ліцензійної справи якісний склад групи забезпечення зі 
спеціальності 013 Початкова освіта не відповідає вимогам пункту 29 
Ліцензійних умов, оскільки з восьми науково-педагогічних працівників один не 
має відповідної кваліфікації із зазначеної спеціальності:
(Васько О. О. -  вища освіта зі спеціальності Фізика і математика; кваліфікація: 
вчитель фізики, математики, інформатики, астрономії та безпеки 
життєдіяльності, кандидат педагогічних наук 13.00.09 Теорія навчання, тема: 
Дидактичні засади формування й реалізації змісту курсів за вибором у класах 
фізико-математичного профілю, доцент кафедри дошкільної і початкової 
освіти);

-у  таблиці 5.1. «Відомості про якісний склад групи забезпечення...» 
відсутня інформація про те, чи працюють науково-педагогічні працівники за 
основним місцем роботи, чи за сумісництвом, що є порушенням вимог пункту 
29 Ліцензійних умов та додатку 3 Ліцензійних умов;

- у текстовому описі невірно зроблено розрахунки, які підтверджують 
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах



з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з 
відповідними ліцензованими обсягами щодо використання інформаційних 
ресурсів, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів (нормативи, які було 
використано, втратили чинність), що є порушенням вимог підпункту 9 пункту 
46 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальної інформації про кадрове забезпечення, оскільки 
потребує уточнення інформація про те, чи працюють науково-педагогічні 
працівники за основним місцем роботи чи за зовнішнім сумісництвом, а також 
відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти, кваліфікацію та рік
закінчення, що є порушенням вимог пункту 43 Ліцензійних умов.______________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.________________________
2. Подати нову заяву розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
7/124

Дата 07.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3231/0/10.1-19

дата 08.11.2019

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
«Міжнародний університет фінансів»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21547613

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 
073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) 
та третім (освітньо-науковим) рівнями 
вищої освіти

Ліцензований обсяг 80 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти;
40 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти;
5 осіб за третім (освітньо-науковим) 
рівнями вищої освіти.

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої 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 Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону):

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права на основні 
засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного 
для завершення одного повного циклу освітньої діяльності на користування 
спортивним залом, бібліотекою, їдальнею та гуртожитками за адресами: м. Київ, 
пр-т Перемоги 37 (площею 20000 кв. м. та 454,55 кв. м.), вул. Металістів 4 
(гуртожиток 11), вул. Борщагівська 149 (гуртожиток 19) та вул. Виборзька 1 
(гуртожиток 17), що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних 
умов;

- відсутній акт приймання-передавання орендованого майна та звіт про 
оцінку майна, що передається в оренду до договору оренди нерухомого майна, 
що належить до державної власності № 5752 від 28.01.2011 року, які є його 
невід’ємними частинами, що супер ечить вимогам зазначено го_ догов о ру,



Цивільного кодексу України та підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов;
- площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу за 

розрахунком становить 1231,05 кв. м. (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);
- площа навчальних приміщень на одного здобувана освіти становить 0,33 

кв. м. (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);
- відсутній гуртожиток для здобувачів першого (бакалаврського) та 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (порушення пункту 37 
Ліцензійних умов);

- відсутні їдальня, бібліотека, спортивний зал, стадіон та /або спортивний 
майданчик (порушення пункту 37 Ліцензійних умов);

- у копії положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та 
особами без громадянства відсутні функції, зокрема, оформлення запрошення на 
навчання (порушення підпункту 14 пункту 46 Ліцензійних умов);

-у  таблиці 4.1. «Інформація про загальні площі приміщень, що 
використовуються в освітньому процесі» відсутня інформація про 
найменування та реквізити документів про право власності або оперативного 
управління або користування, про площу приміщень призначена для 
використання під час навчання за спеціальністю, що ліцензується, площа 
приміщень призначена для використання за іншими спеціальностями за іншими 
спеціальностями відповідно до отриманої ліцензії (порушення додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення, 
оскільки відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти, кваліфікацію 
та рік закінчення у науково-педагогічних працівників (порушення пункту 43 
Ліцензійних умов);

- у таблицях 4.2 «Інформація про забезпечення приміщеннями навчального
призначення та іншими приміщеннями» та 4.5 «Інформація про соціальну 
інфраструктуру» потребує уточнення інформація про площу гуртожитку, 
оскільки за договором № 0049 від 01.12.2016 Про надання місць для 
проживання в гуртожитках, орендодавець гарантує для проживання студентів 
магістратури в кількості 120 місць (порушення пункту 37 Ліцензійних умов). 
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:________________

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.________________________
2. Подати нову заяву розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________



до наказу Міністерства освіти і науки 
України від « » / /  2019 № У  / ' у  '

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
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. Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний морський 
тренажерний центр»

2. Вище професійне училище № 29 смт. Володимирець

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-виробничий 
центр «Професійна безпека»



. ) V ; - • ’ і - і  . : і ■ ■ •

Додаток_і? /  ! ; ;
до наказу Міністерства освіти і науки ,̂  
України від / У  / /  2019 р. № У У У  '

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

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

Вих.' № заяви юридичної особи 
412

дата 01.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3191/0/10.Ы 9

дата 05.11.201е!

Найменування юридичної 
особи і

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний морський тренажерний центр»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

41370043
Щ' ■ : і 1 7 І . : і

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

професійно-технічне ; навчання за професіями 
8340 Матрос (ліцензований обсяг -  60 осіб), 
8340 Моторист (машиніст) (ліцензований 
обсяг- 60 осіб) і
підвищення кваліфікація за : професіями 
8340 Матрос (ліцензований обсяг -  ЗО осіб), 
8340 Моторист (машиніст) ■ (ліцензований 
обсяг- 30 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії 
на провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадженняосвітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету: Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
3 статті 13 Закону), а саме: ! !’ 11

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативного 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчально- 
виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої 
діяльності за адресами м. Одеса, вул. Приморська, 45 та'вул. Градоначальницька, 
20, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов;

- у матеріалах справи відсутні копії документів, які|свідчать про наявність в 
оперативному управлінні/користуванні заявника бібліотеки, спортивного-залу,. 
стадіону, медичного пункту, пунктів харчування; гуртожитку, відомості про які 
заклад надає у матеріалах справи, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 
73. Ліцензійних умов; ' і / • ;....... ■ .... - :

- викладання дисципліни «Техніка особистого виживання, боротьба з 
пожежею, перша медична допомога, персональна безпека та суспільгіі обов’язки» 
планується закріпити за викладачем Горшкової Є. Г.І освіта за дипломом якої 
(лікувальна справа) не відповідає даній дисципліні, що не відповідає- вимога'м 
пунйту! 67і, додатку 14 Ліцензійних умов ; | . ■

.Ту Сдиній державній електронній базі з питань освіти1 відсутні відомості про
? •' і ’ I I ! ’ І Щ  7" і~7

Ы  ; і ■: ■ :{ їй ! і к >
1 . ; І I і



матеріально-технічне забезпечення закладу за адресами м.' Одеса/ пул. 
Приморська. 45 та вул. Градоначальницька, 20. а також відсутні в повному обсязі 
відомості про кадрове забезпечення, зокрема дані про ■ освіту, підвищення 
кваліфікації викладачів та майстрів (інструкторів), Що є;- порушенням вимог 
пункту 72 Ліцензійних умов; ;
■-і- до1 матеріалів справи надано копію фінансового звіту, у якому адресою 
юридичної особи зазначено м. Одеса, Грецька площа, 1, каб. З та договір 
оренди від 29.11.18 № 0/1/18 підписаний директором Габом О. Г. як керівником 
Товариства: з обмеженою відповідальністю «Міжнародний морський
тренажерний ’центр», місцезнаходженням якого зазначено адресу: м. Одеса, 
Грецька площа, 1, каб. 3. Втім, відповідно до відомостей у Єдиному 
державному1 реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань) місцезнаходженням здобувана ліцензії є адреса: м. Одеса,
Обсерваторний провулок, буд. 2/4, тому інформація потребує уточнення.______

-__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_______  - ______
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження Освітньої діяльності
у сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно 
до.Закону і Ліцензійних умов;_________________д_____ \ ' \ г,:. ,........... ,
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов._______________________ ! :т:.у . ?д . ■
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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
774/01-13

дата 07.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3224/0/10.1-19

дата 07.11.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 29 
смт. Володимирець____________

Ідентифікаційний код юридичної особи 05537503
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

5122
Кухар

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання - 15 
Підвищення кваліфікації - 15______

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 робочі навчальні плани з професії щодо підвищення 
кваліфікації робітників (4, 5 та 6 розрядів) не затверджені в установленому порядку, 
згідно з абзацом другим пункту 16 Положенням про ступеневу професійно-технічну 
освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року 
№ 956 (порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов; підпункт 3 пункту 2 
додатку 15 до Ліцензійних умов);

- робочі навчальні плани щодо підготовки кваліфікованих робітників у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти не відповідають Державному стандарту 
професійно-технічної освіти ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (далі -  Державний 
стандарт), зокрема, у частині кількості лекційних годин (порушення підпункту 6 
пункту 73 Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи недостатня кількість майстрів виробничого навчання 
на 30 осіб ліцензованого обсягу (порушення пункту 5 додатку 14 до Ліцензійних 
умов) (підпункт 3.4 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 
професійно-технічних навчальних закладах, затвердженому наказом МОН від 
30.05.2006 № 419, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 
2006 р. за № 71 1/12585 та пункт 3 Типових штатних нормативів професійно- 
технічних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України 06.12.2010 № 1204, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
25.01.201 1 № 1 14/18852);

- дисципліну навчального плану «Інформаційні технології» викладатиме
Кондратюк М. М., яка має вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» і 
не має вищої освіти з інформаційних технологій (порушення пункту 2 додатку 14 до 
Ліцензійних умов); _____



- не усі дисципліни робочого навчального плану із зазначеної професії 
забезпечені викладачами, а саме: «Технологія приготування їжі з основами 
товарознавства», «Фізіологія харчування», «Стандартизація та сертифікація у 
ресторанному господарстві», «Методи контролю та управління якістю продукції 
ресторанного господарства», «Особливості зарубіжного сервісу», «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням» (порушення пункту 1 додатку 14 Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутня інформація про забезпечення дисциплін 
«Технологія приготування їжі з основами товарознавства», «Організація 
виробництва та обслуговування», «Фізіологія харчування», «Стандартизація та 
сертифікація у ресторанному господарстві», «Методи контролю та управління 
якістю продукції ресторанного господарства», «Особливості зарубіжного сервісу», 
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» підручниками, навчальними 
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою з професії (порушення 
підпункту 1 пункту 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- до матеріалів справи не долучено відомості, зокрема:
1) копію статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за попередній 

2018 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);
2) копії затверджених в установленому порядку освітньо-кваліфікаційних 

характеристик випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти з 
відповідними розрядами відповідно до Державного стандарту з професії 
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

3) відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за 
професією (додаток І 8 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують право 
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для 
здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення 
повного циклу освітньої діяльності, за адресами: смт. Володимирець Рівненської 
області, вул. Горького, 3 (майстерня № 3-а), вул. Горького, 12 (гуртожиток № 4 ) ,  

вул. Горького, 10 (гуртожиток № 3), що зазначені у Єдиній державній електронній 
базі з питань освіти (порушення підпункту 4 пункту 73, пункту 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 
здобувану ліцензії)'  сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
147/001

дата 01.1 1.201 9

Вх. № заяви юридичної особи 
3141/0/10.1-19

дата 01.1 1.2019

Найменування юридичної особи

і

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Навчально-виробничий центр 
«Професійна безпека»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33782727

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

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації за 
професіями: 8332 Машиніст бульдозера 
(будівельні роботи) (ліцензований обсяг -  
10 осіб) та 8332 Машиніст екскаватора 
одноковшового (ліцензований обсяг 
10 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні 
провадження освітньої діяльності

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ______
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої .діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. №> 1 187 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 с галлі 13 Закону), а саме:

- до матеріалів справи надано копію договору оренди від 01.02.2019 
.М 1.1450919 за адресою: м. Київ, вул. Л. Курбаса, 26 (площа 823,6 м2 та

і 122,3м2), при цьому акт прийому-передачі та додаток 4 до вказаного договору 
! не підписані обома сторонами, що суперечить вимогам пункту 4.2 вказаного 
! договору. Таким чином, зазначений документ оформлено з порушеннями і не 
і може бути визнаним як такий, що підтверджує право власності оперативного 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчального 

і процесу (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 

оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення
і навчального процесу, стосовно полігону площею 125 м2та майстерень площею 
67,5 м2, відомості про які надано у таблицях 2 і 3 матеріалів справи із 
посиланням на договір від 24.10.2018 № 5 «Про падання робочих місць або 
виробничих ділянок для професійно-практичної підготовки слухачів»,

; укладений з ТОВ «ЮРОМДІП», оскільки, площа полігону і майстерень у 
| цьому договорі не зазначена (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних

-Щ'



умов);
- у розділі «Обгрунтування достатньої кількості обладнання для 

‘ провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 

і освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
і використовується» відсутнє зазначене обгрунтування (порушення пункту З 
додатку 17 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні відомості про доступність навчальних 
І приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
! зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів

інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
] стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженого на проведення 

І зазначених обстежень (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи надано відомості щодо матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення за двома заявленими професіями одночасно в 
кожній таблиці, що є порушенням пункту І 1 Ліцензійних умов провадження

І освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
і (зазначена інформація надається за кожною професією окремо);

- в ЄДКБО відсутні відомості щодо кадрового забезпечення у повному 
і обсязі (спеціальність та кваліфікація викладачів за освітою, відомості про 
! підвищення кваліфікації, зазначені в матеріалах справи), що є порушенням

пункту 72 Ліцензійних умов.
Звертаємо увагу, що у матеріалах справи відсутні інформація/докумєнти 

про право власності орендодавців за адресами: м. Київ, вул. Л. Курбаса, 26 та
м. Київ, пр. 1 Іеремоги, 1 18.________________________________________________

_____ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освіт ньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою 
відповідно до Закон}' і Ліцензійних умов;

| -) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи 
! відповідно до Закону і Ліцензійних умов. __________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи
146/001

дата 01.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3140/0/10.1-19

дата 01.1 1.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Навчально-виробничий центр 
«І Ірофесі й 11 а безпека»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

33782727

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та 
н а йм е н у в а н н я с п е ц і а л ьно с т і, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

п роф сс і й н о-тех нічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації за 
професією 8333 Машиніст крана 
(кранівник)
(ліцензований обсяг -  10 осіб)

Підезави для п р и й н я т т я  рішення про В І ДМОВ }  в розширенні 
провадження освітньої ДІ ЯЛЬНОСТІ

_у сфері професійної (професійно-техпінпої) освіти __________
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
і Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) 
(пункт 1 час піни 3 етап і 13 Закону), а саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місце провадження 
; освітньої діяльності за адресою: м. Київ, вул. Л. Курбаса, 26, яка зазначена у

матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні показники 
| матеріально-технічного забезпечення, а також у Єдиній державній електронній 
; базі з питань освіти (далі -  ЄДІіБО) (пункт 1 додатку 13 до Ліцензійних умов);

- до матеріалів справи надано копію договору оренди від 01.02.2019 
:№ 1.1450919 за адресою: м. Київ, вул. Л. Курбаса, 26 (площа 823,6 м2 та

122.3м2), при цьому акт прийому-передачі та додаток 4 до вказаного договору 
не підписані обома сторонами, що суперечить вимогам пункту 4.2 вказаного 
договору. Таким чином, зазначений документ оформлено з порушеннями і не 

і може бути визнаним як такий, що підтверджує право власності оперативного 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчального 
процесу (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення

і навчального процесу, стосовно полігону площею 125 м2та майстерень площею 
і 67.5 м2, відомості про які надано у таблицях 2 і 3 матеріалів справи із 
: посиланням на договір від 24.10.2018 № 5 «Про надання робочих місць або

-  сл



виробничих ділянок для професійно-практичної підготовки слухачів», 
і укладений з ТО В «ЇОРОМЛіП», оскільки, площа полігон)' і майстерень у 
; цьому договорі не зазначена (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних 
: умов);

- у розділі «Обґрунтування достатньої кількості обладнання для 
і провадження освітньої діяльності за професією, і_цо ліцензується, для 
: заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
j освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
І використовується» відсутнє зазначене обгрунтування (порушення пункту З
додатку 17 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні відомості про доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,

і зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
спаїїдартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань 

і технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
І сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
j зазначених обстежень (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);

- в Є ДІЇ БО відсутні відомості щодо кадрового забезпечення у повному 
j обсязі (спеціальність та кваліфікація викладачів за освітою, відомості про

підвищення кваліфікації, зазначені в матеріалах справи), що є порушенням 
пункту 72 Ліцензійних умов.

Звертаємо увагу, що у матеріалах справи відсутні інформація/документи 
І про право власності орендодавців за адресами: м. Київ, вул. Л. Курбаса, 26 та
; м. Київ, гір. Перемоги, 118. __ _____ ________

Пронози ції щодо усунення недол і кііз:_________________
1 1 ) пода ти нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
: професійної (професійно-технічної) освіти за всіановлсною формою
; відпові/що до Закону і Ліцензійних умов;___________________________________
: -) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи 
j відповідно до Закону і Ліцензійних умов.___________________________________


