
Перелік ліцензій: ів,
яким розширено провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОС ТІ у сфері ВИЩОЇ освіти 

на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському), 
другому (магістерському), і регьому (осві і ньо-науковому/осві і ньо-1 ворчому)

р і в н я х  ВИЩОЇ о с в і т и

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 
торгівлі»

2. Вінницький національний аграрний університет для
Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрною університету

3. Державна установа «Інститут нейрохірургії
ім. акад. А. Г1. Ромоданова Національної академії медичних наук України»

4. Державний університет «Житомирська політехніка»

5. Державний університет інфраструктури та технологій

6.
Державний університет інфраструктури та технологій для
Коледжу морського і річкового флоту Державного університету
інфраструктури та технологій

7. Державний університет телекомунікацій

8. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

9.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного 
торговельно-економічного університетуі

10. Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

11. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

12. Міжнародний гуманітарний університет

13. 1 Іаціональна академія статистики, обліку та аудиту

14. Національна медична академія післядипломної освіти імені ГІ.Л. Шупика

15. Національна музична академія України імені 11. 1. Чайковського



16. Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського «Харківський 
авіаційний університет»

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

18. Національний університет фізичного виховання і спорту України

19. Одеський державний аграрний університет

20. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом»

21. Рівненський державний гуманітарний університет

22. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

23. Українська інженерно-педагогічна академія

24. Хмельницький національний університет

25. Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка

26. Центральноукраїнський національний технічний університет



Про рознпірсіїїін провадження освітньої діяльності 
лінензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статгі 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Вил розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІІИ
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 208 Агроінженсрія галузі знань 20 Аграрні 
науки за початковим рівнем (коротким циклом) витої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
12-42-2055

дата 26.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3706/0/10.1-19

Дата 02.12.2019

1 Іайменування юридичної особи Вінницький національний аграрний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00497236

1 Іайменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Ладижинський коледж Вінницького 
національного аграрного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

100727713

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 208 Агроінженсрія за 
початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про ро 111111 р е 1111VI провадження новії ньої діяльності 
лінемзіату у сфері вищої освіти

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

Вил розширення проваджений ОСВ ІТНЬО Ї Д І И І Ь І І О С І І  V сфері В И Щ О Ї  О С В І 1 II 

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом заііочаткуванни освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка іа 
електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія за початковим рівнем 
(коротким циклом) вищої освіти
Них. № заяви юридичної особи 
12-42-2054

дата 26.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3705/0/10.1-19

Дата 02.12.2019

1 Іаймснування юридичної особи Вінницький національний аграрний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00497236

1 Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Ладижинський коледж Вінницькою 
національного аграрного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

00727713

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

підготовка здобувачів витої освіти за 
спеціальністю 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка за 
початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти

Ліцензований обсяі за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
лінспзіату у сфері витої освії и

(відповідно до етапі 15 Закону України «І Іро ліцензування видів іоенодарської діяльнеє і і»)

Вид розширепіія провадження освітні,ої діядьносі і у сфері витої осні і н
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом заночаз кування іа новою 
спеціальністю 184 Гірництво галузі знань 18 Виробити по та технології за 
початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
44-01.00/1475

дата 03.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3740/0/10.1-19

дата 03.12.2019

) Іс ржа в 11 и й у 11 і не рс и і ет « Ж11 то м и рс і. ка 
політехніка»

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05407870

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

підготовка здобувачів витої освіти за 
спеціальністю 184 Гірництво гал\ п шані, 
18 Виробництво іа іехнології за 
початковим рівнем (короікпй цикл) вищої 
освіти

Ліцензований обсяг- за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширений провадження осні і ім.ої лія.н.мос і і 
ліцензій І у у сфері ВИЩОЇ ОСНІІИ

(відповідно до етапі 15 Закону України «І Іро ;і і пемзування видів і оенодареі.киі дія плюс 11 і

Вид розширення про »адже ми н осиі і ш.ої ліи.м.носіі \ сфері піііної осні і и
Розширення провадження освітньої дія льності шляхом іаноча і к\ ванни ні інжон» 
спеціальністю 101 Екологія галузі знані. 10 Природничі науки іа почаїкопим 
рівнем (короткий цикл) вищої освіти 
Вих. № заяви юридичної особи дата 03.12.2019
44-01.00/1474_______________
Вх. № заяви юридичної особи дата 03.12.2019
3738/0/10.1-19_____________
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи____________________
Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві_______
Ліцензований обсяі за ліцензією 
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

Державний у ііінерси іеі «Жи іомирсі.ка 
політехніка»
05407870

підготовка ідобувачін вмпіоі освіт <а 
спеціальністю 101 Екологія галузі шані. 
10 Природничі науки іа почаїкопим 
рівнем (короткий цикл) вищої освіт

60 осіб ( і урахуванням строків навчання)



При розширення провадження осві і ньої дія.м,носі і 
лінензіату у сфері вищої освіт

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської і і я іі.иосіі»!

__ Вид розширення провадження освії ні.ої діяльної- і і і сфері ви тої осві і и
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом іаиочаї кування <а новою 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління іа 
адміністрування за початковим рівнем (коротки й цикл) витої ос віті і 
Вих. № заяви юридичної особи дата 18.1 1.2019
44-19.05/1379________________  ________
Вх. № заяви юридичної особи дата 03.12.2019
3741/0/10,1-19___________________
Найменування юридичної особи

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

Ліцензований обсяг за ліцензією 
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві____

Державний університет «Житомирська 
політехніка»
05407870

підготовка здобувачів вищої освії и за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за початковим рівнем 
(короткий цикл) витої освіти

60 осіб (з урах> вашіям сі років навчання)



Про розширення провадження освітньої діядмюсіі 
лінснзіату у сфері витої освіт

(відповідно до стаггі 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської діяді,носії»)

Вил розширення провадження освітньої ДІЯ.ІЬНОСІІ у сфері ВИЩОЇ освіти
Розширення провадження освітньої ліяльності шляхом започаткувавші за новою 
спеціальністю 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринниціва 
галузі знань 20 Аграрні науки га продовольство за початковим рівнем (коротким 
циклом) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01-16/01-1920

даіа 27.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3629/0/10.1 19

дата 29.1 1.2019

І Іайменування юридичної особи Одеський державний аграрний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

0049300»

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 204 Гсхнологія виробництва та 
переробки продукції тваринництва за 
початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти

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

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
лінензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності лінензіату
_________________________ у сфері вищої освіти_________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 071 Облік 
і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 38-604/1679

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 3736/0/10.1-19

дата 03.12.2019

Найменування юридичної 
особи

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02066769

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

*

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування за 
початковим рівнем (коротким циклом) 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 розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 072 
Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
особи 38-604/1681

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 3732/0/10.1-19

дата 03.12.2019

Найменування юридичної 
особи

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02066769

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи '

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування за початковим рівнем (коротким 
циклом) вишої освіти

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліідензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
_________________________у сфері вищої освіти_________________________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 
провадження освітньої діяльності за іншим рівнем вищої освіти початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти зі спеціальності 121 Інженерія 
програмного забезпечення 12 Інформаційні технології_____________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 38-603/1682

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 3734/0/10.1-19

дата 03.12.2019

Найменування юридичної 
особи

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02066769

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

'

Ідентифікаційний код 
структурного підрозділу 
юридичної особи

*

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 121 Інженерія програмного 
забезпечення за початковим рівнем (коротким 
циклом) вищої освіти

Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
_________________________у сфері вищої освіти_________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за іншим рівнем вищої 
освіти початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти зі спеціальності 
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології галузі знань 
15 Автоматизація та приладобудування__________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 38-305/1683

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 3733/0/10.1-19

дата 03.12.2019

Найменування юридичної 
особи

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02066769

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

'

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології за 
початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг 
зазначений юридичною 
особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток ^ ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від / О 1 2019 р. № ґ А"—т : -

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
Заночаткування освітньої діяльності за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за 
початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 3022/102

дата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3779/0/10.1 -  19

дата 05.12.2019

Найменування юридичної 
особи

Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

0 1566117

Найменування
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно- 
економічного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

40397457

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою 
у заяві
Ліцензований обсяг за 
ліцензією

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування за початковим рівнем (коротким 
циклом) вищої освіти

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

60 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 зі спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за початковим 
(коротким циклом) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
01/5-288

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3702/0/10.1.-19

дата 02.12.2019

Найменування юридичної особи Державний університет інфраструктури та 
технологій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41330257

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Коледж морського і річкового флоту 
Державного університету інфраструктури та 
технологій

Ідентифікаційний код 
структурного підрозділу 
юридичної особи

41441009

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувані в вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент за 
початковим (коротким циклом) вищої освіти

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 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 зі спеціальності 081 Право 
галузі знань 08 Право за початковим (коротким циклом) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
01/5-287

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3703/0/10.1.-19

дата 02.12.2019

Найменування юридичної особи Державний університет інфраструктури та 
технологій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41330257

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Коледж морського і річкового флоту 
Державного університету інфраструктури та 
технологій

Ідентифікаційний код 
структурного підрозділу 
юридичної особи

41441009

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 081 Право за початковим 
(коротким циклом) вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження осні і ньої діяльносі і 
ліцензія і у у сфері ПІННОЇ пені І II

(відповідно до статті 15 Закону України «І Іро лінсіпупашім нм іін госно ілра.кої іія іі.мпсіі« і

Вид розширення провадження осні гньої дія.імюе 1 і у сфері ПІННОЇ ОСНІ III
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом ниюча і купання ні ноною 
спеціальністю 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні на\кн ні 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
44-15/2201

дата 28.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3679/0/10.1-19

дата 29.1 1.2019

Централы юукраїпський національний
тех 111 Ч11 ий умі ворсите г
02070950

Найменування юридичної особи

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

підготовка здобувані в вищої освіти іа 
спеціальністю 032 Історія та археологія 
галузі знань 03 Гуманітарні науки за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1 20 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розішіpennvi провадження освітньої діяльності 
лінснзіату у сфері вищої освіти

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

Вил розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВІІІНОЇ ОСВІ1 II
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом заііочаткуваиия освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 229 Громадське здоров'я галузі знань 22 
Охорона здоров'я за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
ІЗих. № заяви юридичної особи 
023-1335

дата 29.11.2010

Вх. № заяви юридичної особи 
3708/0/10.1-19

дата 02.12.2019

1 Іайменування юридичної особи 1 Іаціональний університет фізичного виховання 
і спорту України

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02928433

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

підготовка здобувані в витої освіти за 
спеціальністю 229 Громадське здоров'я за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

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

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



/  •' • яДодаток _ * ь
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від у х  V г- 2019р .№ ^

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 281 Публічне управління 
та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 1404

дата 27.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3669/0/10.1 -  19

дата 29.11.2019

Найменування юридичної 
особи

Національна академія статистики, обліку та 
аудиту

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04837462

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

**

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

120 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 за спеціальністю 053 Психологія галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 01/54-286

дата 28.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3673/0/10.1 -  Ю

дата 29.11.2019

Найменування юридичної 
особи

Державний університет інфраструктури та 
технологій

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

41330257

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 053 Психологія за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання)



до накачу 
України від

\1 і 11 ісіорс і на ОСІННІ і ІІЛЛК'ІІ 
/Ос 2019 р. .\о / I  ■-

Про розширення провадження ОСВІІІІЬОЇДІЯ.ІЬІІОСІІ 
ліцензій гу V сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «І Іро ліііеніунання видів іосподарської ііи іміосіі )

Вид розширення провадження О С В І І Ш . О Ї  Д І Я Л Ь Н О С І І  у сфері В И Щ О Ї  ОСВІІІ І  

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом ниюча і кування ні новою 
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Осві га/І Іедагогіка ні 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи дата 05.09.2019 
155/188
Вх. № заяви юридичної особи 
3872/0/10.1-19

дата 09.12.2019

Найменування юридичної особи Хмельницький національний університет 
02071234Ідентифікаційний код юридичної 

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 017 Фізична культура і 
спорі галузі знань 01 Освіта Педагогіка іа 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширений провадження освіїш.ої ііядьиооіі 
ліцензій гу у сфері В И Щ О Ї  ОСВІ ІИ

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ііііснп иаппя ми. і і н юсію іари.кої пя іиич'іі )

Внл ро шкірений провадження освІ fflhOÏ діяльності у сфері ЦІННОЇ непі 1 II 
льпості шляхом ниюча і іч\ванті ні новою 
Технологія виробів легкої промисловості) 
VI им (маї ісюрським) рівнем вищої оспин

Розширення провадження освітньої дія 
спеціальністю 015 Професійна освіта ( 
галузі знань 01 Освіга/Педагої іка за др
Вих. № заяви юридичної особи 
135/264

дата 22.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3871/0/10.1-19

дата 09.12.2019

Найменування юридичної особи Хмельницький національний \ пі вереи іеі
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071234

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

підготовка здобувачів вищої освіїи ні 
спеціальністю 015 Професійна освіїа 
(Технологія виробів леткої 
промисловості) галузі знань 01 
Осві га/Педагогіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією
30 осіб ( і урахуванням ороків навчання іЛіцензований обсяг, зазначений 

юридичною особою і заяві



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освіт ньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткувавші освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 
галузі знань 28 І Іублічне управління та адміністрування за другим (магістерським) 
рівнем вишої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
12/609-3266

дата 27.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3776/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іаймемуванмя юридичної особи Національна медична академія післядипломної 
освіти імені І1.Л. ІІІупика

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

01896702

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 281 Публічне управління та 
адміністрування за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розішіреинм провадження освітньої діяльності 
ліцензіагу у сфері вищої освіти

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

Вид розширення ішовадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започат кування освіт ньої 
діяльності за новою спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
20/1184

дата 03.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3767/0/10.1-19

дата 04.12.2019

1 Іайменування юридичної особи Державний університет телекомунікацій
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

38855349

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 051 Економіка галузі знань за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

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

120 осіб (з урахуванням строків навчання)

і
і



Додаюк
до наказу Міні '̂ і ерс і на освіти і науки 
України від ^  А  201У р, № ^

Про розширення провадження освііііі.оїдіяльносіі іінсннаїу
у сфері ВИЩОЇ ОСВІ І II

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

Кил провадження ОСІННІМИ щільності у сфері ІІІІЩОЇ ОСВІ І II
започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 025 Музичне мистецтво 
галузі знань 02 Культура і мистецтво на третьому (освітньо-творчому) рівні 
вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства ____

Них. № заяви юридичної особи 710 дата 02.12.2019
ІЗх. № заяви юридичної особи

3849/0/10.1-І 9
1 Іаймепування юридичної особи

дата 00.12.2019

Львівська національна музична академія 
імені М. В. Лисенка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214225

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка фахівців за спеціальністю 025 
Музичне мистецтво на ірсіьом\ 
(освігньо-1ворчому) рівні ВИЩОЇ ОСВІТИ і 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про |)отіпрсіпія провадження освії иьої діяльності 
ліцей зіаіу у сфері вищої осві і н

(нідіїонідпо до етап і 15 Закон\ України « І Іро .ііцсіпунаїїня нидін господарської діяльності»)

Іінл розширення проваджений освітньої діаді.носіі у сфері вищої осві і и
Започаткування провадження освітньої діяльності і  метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 293 Міжнародне право у галузі знань 
29 Міжнародні відносини за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої осві ги
Них. № заяви юридичної особи 
739

дата 28.1 1.2019

Ііх. № заяви юридичної особи 
3664/0/10.1-19

Дата 29.1 1.2019

1 Іаименувапня юридичної особи Міжнародний гу м а 11 і та р ш і й уні ве рс и те г
Ідеитифіканіїїниіі код 
юридичної особи

26249278

Пид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою > заяві

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

підготовка ^добувачів вищої освіти за 
спеціальністю 293 Міжнародне право за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти (з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства)
150 осіб (на один рік навчання) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
50 осіб (на один рік навчання) за другим 
(маї істерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою > заяві

600 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
100 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за друї нм (магістерським) півнем вищої освіти



до макаку Mhowiepci.ua освіти і шіи>ц 
• Кришн від /  О / &  2019 р. № ^

Про розширення провадження оені і ш.ої лія.тішос і і 
. і і неп іі;п % \ сфері витої осві мі

(иідікжиііо до сіатті 15 Зиком) України «І Іро .ііцснч) наїїня видів тоеподарської діядьиості»)

Ііид ро ИІІІіреіІІІЯ ІіровалЖСІІІІІІ ОСВІ І ІІІ»0Ї ДІЯ.ІІ.НОСІ і у сфері вищої освіти
Започаткувапня провадження оевіїнвої діяльності з метою підготовки іноземців та 
оеіб без громадянства та спеціальністю 073 Менеджмент \ галузі знань 
07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями вищої ос вії и __________________________
Них. .Vі заяви юридичної особи [дата 28.1 1.2010
741
Вх. № заяви юридичної особи
3665/0 10.1-19 _________
І Іаіімепуваиня юридичної особи 
Ідентифікаціппип ко і
юридичної особ 11 _________
Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої осві і и. найменування 
е н е ц і а л ы і о с т і, з а з 11 а ч е н і 
юридичною особою \ заяві

Ліцензований обсяі за 
ліцензією

Лата 29.1 1.2019

М і ж 11 а род 11 и и г\манітарннП у и і ве рс 11 гет
26249278

підготовка здобуваній вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти (з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без
громадянства) _______
75 осіб (на один рік навчання) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.
100 осіб (на один рік навчання) за іругпм
(міністерським) рівнем вищої осві ти__________
300 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
200 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за іругим (магістерським) рівнем вищої освіти



Про розширений ІфОВаДЖСІІІІЯ ОСМІ І ІІЬОЇ лін.іьное І і 
ліпепзіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення Ііровал'/Кепня ОСВІТНІ,0Ї ДІЯ.ІІ.ІІОСІІ \ сфері КІННОЇ пені І І! 
Започаткування провадження освітньої діяльносгі і метою підгоговкті ішнемнів 
та осіб без громадянства за спеціальністю 073 Менеджмент галу зі знань 
07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) га другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи
101-01/44______
Вх. № заяви юридичної особи

дата 28.1 1.2010 

Дата 20.1 1.2010
3687/0/10.1-19__________
Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Ліцензований обсяг за ліцензією

Українська інженерно-педагогічна академія 
02071228

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським) та другим (маїістерським) 
рівнями вищої освіти з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців іа осіб без
громадянства_________
60 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої осмі і и
1 75 за другим (маї істерськи.м) рівнем вищої 
освіт и
240 осіб т з урахуванням сі років навчання і 
350 осіб (з урахуванням строків навчання) * і

І
і



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 \ сфері ВИЩОЇ ОСВІ 1 II
Започаткування освітньої діяльності з метою ніліоювкн іноземців іа осіб без 
громадянства за спеціальністю 034 Культурологія галузі знань 02 Культура і 
мистецтво на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому 
(освітньо-науковому) рівнях вищ ої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1565

лата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3772/0/10.1- 19

Дата 05.12.2019

Найменування юридичної особи Національна музична академія України 
імені П 1. Чайковського

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214188

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

підготовка фахівців за спеціальністю 034 
Культурологія на першому 
(бакалаврському). лругому 
(магістерському), іреіьому (освіїпьо- 
науково.му) рівнях вищої освіт ( і 
можливістю здійснення ГІІДІОТОВКИ 
іноземців та осіб без громадянива)

Ліцензований обсяг за ліцензією 25 осіб (на рік) на першому 
(бакалаврському ) рівні вищої освіт,
50 осіб (на рік) на другому (маї ісісрсько.му ) 
рівні вищої освіти;
10 осіб (на рік) на ірсіьому (освіті.о-
иауковому) рівні вищої осипи
100 осіб (з ураху вашіям строків навчання)
на першому (бакалаврському) рівні вищої
освіти;
100 осіб (з урахуванням строків навчання) 
на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти:
40 осіб (з урахуванням сі років навчання) на 
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві



Про розширення крони.гжсння осніїньої іія.іьносіі 
ліцей ііату у сфері вищої осві і н

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів і осподарської дін.н.носі і - )

Вид розширення провадження ОСВІ 1 НЬОЇ ДІЯДЬІІОСІ і \ сфері ВИЩОЇ ОСВІ 111
Започаткування освітньої діяльності з метою підготовки іноземців і а осій беї 
громадянства за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галу н шапь 02 Культура 
і мистецтво на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому 
(освітньо-науковому) рівнях вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1567

дата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3774/0/10.1- 19

Дата 05.12.2019

Найменування юридчної особи Національна музична академія України 
імені П. 1, Чайковського

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214188

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

підготовка фахівців за спеціальнісію 025 
Музичне мистецтво на першому 
(бакалаврському), другому 
(магістерському), іреіьому (освішьо- 
иауковому) рівнях вищої освіт ( і 
можливістю здійснення ПІДІОІОВКН 
іноземців та осіб без громадянства)

Ліцензований обсяг за ліцензією 365 осіб (на рік) на першому 
(бакалаврському) рівні вищої осві ги;
200 осіб (па рік) на друюму 
(магістерському) рівні вищої освіт;
20 осіб (па рік) третьому (освішьо- 
пауковому) рівні вищої осві ги

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1460 осіб (з урахуванням строків навчання) 
па першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти;
400 осіб (з урахуванням строків навчання) 
на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти;
80 осіб (з урахуванням строків навчання) па 
іретьому (осві і пьо-пауковому і рівні вищої 
освіти



Про розширення провадження оевії иьої діяльноет і 
ліценціату у сфері вищої освіі п

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ішспчуванпя нидів юсію іареі.кої ни н.ііоси-

Вид розширення Ііроиад'/Кення оеві і ньої діяльноет і у сфері ВИЩОЇ ОСІННІ 
Започаткування освітньої діяльності $ метою нілі отонічи іінисмнін іа осіб беї 
громадянства за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво галун тань 02 
Культура і мистецтво на першому (бакалаврському). друїому (маї іс юрському) 
рівнях вищої освіти_________  ___
Вих. № заяви юридичної особи 
1566
Вх. № заяви юридичної особи
3773/0/10.1- 19________
Найменування юридчної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

дата 02.12.2019 

Дата 05.12.2019

Національна музична академія України 
імені ГІ. І. Чайковського

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

Ліцензований обсяг за ліцензією

02214188

підготовка фахівців іа спеціа.іьііісік> О2о 
Сценічне мистецтво на першому 
(бакалаврському), другому (магістерському) 
рівнях вищої освіти (з можливістю 
здійснення ІІІДІОЮВКН ІІІОІСМЦІН Іа осіб ОСІ 
громадяпс гва)
75 осіб (на рік) па першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіт:
70 осіб (на рік) на другому (магістерському) 
рівні витої освіти
300 осіб (з урахуванням строків навчання) 
на першому (бакалаврському ) рівні вищої 
освіти;
60 осіб (з у раху ваппям с і років навчання) 
на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти



Додаток /  *
до наказу М|^нстерствр освіти і 
України від /  и  / V  2019 р. № с «

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензій іу у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження ОСВІ 1 І ІЬОЇ  діяльності у сфері В И Щ О Ї  освіти
Започагкування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 125 Кібербезпека у галузі знань 
12 Інформаційні технології за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1249-02-35

дата 22.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3750/0/10.1-19

Дата 04.12.2019

І Іайменування юридичної особи Національний аерокосмічний університет 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02066769

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

підготовка щобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 125 Кібербезпека за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти (з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства)

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

50 осіб (на один рік навчання) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
25 осіб (на один рік навчання) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти 
10 осіб (на один рік навчання) за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб ( і урахуванням строків навчання) 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
50 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
40 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вишої освіти



Про розширення провадження освітньої лія.іьносі і 
ліцснзіаїл v сфері вищої осві ги

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

Вил розширення І ір О В а Л / К С І ІН Я  освітньої діяльності у сфері вищої осві їй
Започаткування провадження освітньої діяльності $ м е і о ю  п і д г о т о в к и  іноземній 
т а  о с і б  б е з  і р о м а д я н с т  в а  за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим 
(магістерським) рівнем витої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3135
Вх. № заяви юридичної особи 
3635/0/10.1-19
1 іаймснування юридичної особи

дата 28.1 1.2019 

Дата 29.1 1.2019

Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125102

Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувані в вищої освіти за
вищої освіти, найменування спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа
спеціальності, зазначені та страхування за другим (магістерським >
юридичною особою у заяві рівнем вищої освіти
Ліцензований обсяг за 40 осіб (па рік) за друї им (маї ісіерським)
ліцензією рівнем вищої осві І и
Ліцензований обсяг, зазначений 80 осіб (з урахуванням строків навчання) $
юридичною особою у заяві м о ж н і  в і с п о  з д і й с н ю в а н і  н і л ю г о в к л  

і н о з е м ц і в  і а  о с і б  б е з  г р о м а д а  п с  і в а  за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти



Про розширення провадження освіт ньої ліяльносі і 
ліцей зіату у сфері вищої освіти

(відпонідно до сгатіі 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вил розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіт
Заночаткування провадження освітньої діяльності з м с т о ю  підготовки 

іноземців іа осіб без і ромадянства за спеціальністю 292 Міжнародні економічні 
відносини галузі знань 29 Міжнародні відносини за першим (бакалаврським) 
рівнем витої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3130

дата 28.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3642/0/10.1-19

Дата 29.1 1.2019

1 Іайменування юридичної особи Східноєвропейський національний > іііверспгеї 
імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125102

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 292 Міжнародні економічні 
відносини за першим (бакалаврським) ріннем 
вишої освіти

Ліцензований обсяг за 
лі ценз і по

40 осіб (на рік) першим (бакалаврським) рівнем 
витої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

160 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здііісшова ги підготовку 
іноземців іа осіб без і ромадянсіва за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти



Про розширення провадження освіт ньої діяльної: і і 
ліцензій гу у сфері вищої освіт

(відповідно до статті 15 Закон) України «І Іро ліцензування видів господарської дія.п.носі і»)

Вид розширення ішовадженни освітньої діяльності у сфері вищої осві ги

Започагкування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
га осіб без громадянства за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії галузі знані, 29 Міжнародні відносини за 
першим (бакалаврським) та третім (освітньо-науковим) рівнями витої осві ги

Них. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3144

дата 28.11.2019 

Дата 29.1 1.2019Вх. № заяви юридичної особи 
3636/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Східноєвропейський національний унівсрсиici 

імені Лесі Українки
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125102

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії за 
першим (бакалаврським) та третім (освітньо- 
шпковим) рівнями вищої освіти

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

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

70 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
5 осіб (на рік) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої осві ги

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

280 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
можливістю здійснювані нідгоіовкл 
іноземців га осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої осві ги,
20 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
можлнвіеі ю здінснюва т н підготовку 
іноземців та осіб без і ромадннсіна та іреіім 
(освігпьо-пауковим) рівнем вищої освіти



Про розширений провадження оеві піьої діяльноеі і 
лінензіа гу у сфері внніої освіт

(відповідно до статті 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської дія.п.ноеіі»)

Ви і оозіїїііреііня провадження оеві 1 НЬОЇ ДІЯДЬНОСІі у сфері ВИЩОЇ ОСВІ 1 и
Започаткуваиня провадження освітньої діяльності і імегою підготовки іноземній 
та осіб без іромадянеіва за спеціальністю 034 Культурологія галузі знань 
03 Гуманітарні науки за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями витої оеві ги
Вих. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3129

дата 02.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3640/0/10.1-19

Дата 29.1 1.2019

1 Іайменування юридичної особи Східноєвропейський національний універеиіеі
імені Лесі Українки
02125102

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 034 Культурологія за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

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

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

30 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти.
20 осіб (па рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої оеві І и,
5 осіб (на рік) за третім (оеві гньо-пауковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

120 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювані ІіІДІОІОВКЛ 
іноземців іа осіб без і ромадянсіва за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.
40 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можлинісію здійснювані иідюговкл 
іноземців іа осіб без і ромадянсіва за другим 
(магістерським) рівнем вищої оеві ги 
20 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можлинісію здійснювані підгої онку 
іноземців та осіб без і ромадянсіва за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



Про роїшііреніїя провадження оеиіїньої ліяльноеіі
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 'Закону України «1 Іро ліііенчування видів і осподарської діядьпосі і»)

Вид розширення провадження освіт нм>ї діядьпосі і у сфері вищої освіт
Започаткувания провадження освітньої діяльності з метою підготовки інотемнів 
іа осіб бет громадянства та спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 
02 Мистецтво за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3127

дата 28.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3641/0/10.1-19

Дата 29.1 1.2019

1 Іаймснування юридичної особи Східіюєвронсйський національний уиівсрсигеї 
імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125102

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 025 Музичне мистецтво іа 
другим (магістерським) рівнем вищої освіт

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

45 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

90 осіб (з урахуванням строків навчання) $ 
можливістю ідіііснкжа і и німоіонкл 
іноземців га оеіб без і ромадянеї ва за друт им 
(магістерським) рівнем вищої освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності 
лінензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до етапі 15 Закону України <<ГІро ліцензування видів господарської діяльності»)

Ви і розширення провадження освітньої діяльності У сфері витої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з мстою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 051 Нкономіка галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки за третім (освітньо-науковим) рівнем витої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
21-20/194

дата 15.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3707/0/10.1-19

Дата 02.12.2019

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«1 Іолтавський університет економіки і торгівлі»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

01597997

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 051 Нкономіка за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

20 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

80 осіб (з урахуванням строків навчання) за з 
мож.і ивіє і іо здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства



Про розиііірсіїим провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Кнл розширення провадження освіт ньої діяльності у сфері вищої освіти
Заиочаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
іа осіб без громадянства та спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 
Соціальні га новедінкові науки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3544

дата 22.1 1.2019

ІЗх. № заяви юридичної особи 
3655/0/10.1-19

Дата 29.11.2019

1 Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 053 Психологія за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

300 осіб на рік

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1200 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянст ва



Про ро ішнрсння провадження освітньої дія.іьност і 
лінензіату у сфері витої освіти

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

Кил розширений провадження освіт ньої діяльносі і у сфері В И Щ О Ї  освіти 
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3543
Вх. № заяви юридичної особи 
3653/0/10.1-19

дата 22.1 1.2019 

Дата 29.1 1.2019

1 Іаймснувания юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної' особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 053 Психологія за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 400 осіб (на рік)
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

800 осіб (з урахуванням строків навчання) 5 
можливістю {ДІЙСІІЮВа і п підготовку 
іноземців та осіб без громадянства



Про розширення провадження освітньої діяльності • * * • •• ♦ лшензіату у сфері шііиоі осв іт
(відповідно до стаггі 15 Закону У країни «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з мстою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3515/1

дата 20.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3567/0/10.1-19

Дата 29.11.2019

1 Іаймснування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 081 Право за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцен зоваиий обсяг за 
ліцензією

540 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

2160 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювані підгої <>вк\ 
іноземців та осіб без громадянства



Про розширення проваджений освітньої діяльності 
лінснзіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІІИ
Започаткування провадження освітньої діяльності з мстою підготовки іноземців 
іа осіб без громадянства за спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3515

дата 20.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3648/0/10.1-19

Лата 29.11.2019

1 Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 081 Право за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

500 осіб на рік

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1000 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без і ромадянеіва



освіти і 
2019 р. №

науки..
У с -с

Про розіїїирсіїїіи провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері виїної 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 і мстою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 121 Інженерія програмного 
забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3558

дата 27.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3654/0/10.1-19

Дата 29.11.2019

1 Іайменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 121 Інженерія програмного, 
забезпечення за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіт и

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

50 осіб на рік

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
МОЖЛИВІСТЮ ЗЛІІІСІІЮВІІI II ПІДІО гонку 
іноземців та осіб без громадянства



Про розширення провадження освітньої діяльноеті 
ліцензія гу у сфері вищої освіт

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про ліцензування нидів господарської діяльності»)

Вил розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Запонагкування провадження освітньої діяльності і метою підготовки іноземній 
і а осіб бет громадянст ва за спеціальністю 121 Інженерія програмного 
забезпечення галузі знань 12 Інформаційні технології за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3557

дата 27.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3568/0/10.1-19

Дата 29.1 1.2019

1 Іаймепування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 121 Інженерія програмного 
забезпечення за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

75 осіб на рік

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

150 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливії'! іо здійснювати підготовку 
іноіСмнів 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 іноземній 
та осіб без громадянства за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 
Г уманітарні науки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
ІЗих. № заяви юридичної особи 
3560

дата 27.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3757/0/10.1-19

Дата 04.12.2019

Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 035 Філологія за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

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

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про розширення провадження освітньої діяльності 
лінензіату 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 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти______________
Вих. № заяви юридичної особи 
3587

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3756/0/10.1-19

Дата 04.12.2019

Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа 
та страхування за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

160 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти,
130 осіб за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

640 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
260 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 
ліцензіагу 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 075 Маркетинг галузі знань 07 
Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3595

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3755/0/10.1-19

Дата 04.11.2019

1 Іайменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти 
за спеціальністю 075 Маркетинг за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

50 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти.

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) 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
іапочаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 073 Менеджмент, галузі знань 07 
Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти______________________________________
Вих. № заяви юридичної особи 
3597

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3753/0/10.1-19

Дата 04.12.2019

Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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) 
рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

300 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти,
466 осіб за другим (магістерським) 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,
932 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянстваза другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти



Додаток ^
до наказу Міністерства
України від ■л1 с

освіти і науки 
2019 р. № /£££_ ' г

Про розширення провадження освітньої діяльності 
лінензіату 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 
га осіб без громадянства за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 
07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3593

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3754/0/10.1-19

Дата 04.12.2019

Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00127522

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

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

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

200 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти,
75 осіб за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про ромииромнsi проваджений освітньої діильносіі 
. ііпсіі на гу у сфері вищої осві і п

(відповідно до статті 15 Закону України «І Іро ліиеїЛунаиия нидів господарської дія.іьносі і»)

Вид рошіїїреііни проваджений осві і ііьої діїї.тьносі і у сфері витої осві і и
Заночаткування освітньої діяльності і мстою підготовки іноісмнів іа осіб бе» 
громади нот на за спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп'ютерні гехнології) 
галузі знань 01 Освіта/l Іедагогіка на першому (бакалаврському), другому 
(магістерському) рівнях вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 01- 
01-07/1 188

дата 04.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3851/0/10.1 - 19

Лага Об. 12.2019

1 Іайменуванпя юридичної особи Рівненський державний і уманітарпий
університет
25736989Ідентифікаційний код юридичної 

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

підготовка фахівців за спеціальністю 015 
1 Ірофесійна освіта (Комп'ютерні гехнолої іїі 
на першому (бакалаврському), другому 
(магістерському) рівнях вищої осві І и (3 
можливістю здійснення ІІІДІОТОВКИ 
іноземців та осіб без громадянства)

Ліцензований обсяг за ліцензією 50 осіб (па рік) на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти;
50 осіб (з урахуванням строків навчання) на 
другому (магістерському) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання) 
на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіт и;
50 осіб (з урахуванням строків навчання) 
на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти



Про розширення провадження оеві і ііьої лія.іміосі і 
ліцензія іу у сфері вищої оеві І и

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування нидів господарської діяльпоси»)

Ііид розшнрення провадження ОСВІТ ІІЬОЇ діяльноеі і у сфері вищої оевіїп
Започаткувати! освітньої діяльності з метою пілюїовки іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) галузі 
знань 01 Освіта/І Іедагогіка на першому (бакалаврському), другому 
(магістенському) рівнях вищої освіти
ІЗих. № заяви юридичної особи 01- 
01-07/1 186

дата 04.12.2019

ІЗх. № заяви юридичної особи 
3852/0/10.1- 19

Дата 06.12.2019

1 Іайменування юридичної особи Рівненський державний тумані гарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

25736989

підготовка фахівців за спеціальністю 014 
Середня освіта (Фізична культура) на 
першому (бакаланрському). другому 
(магістерському) рівнях вищої освіти (з 
можливістю здійснення ІІІДІ огоикп 
іноземців та осіб без громадянства)

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
сне ці ал ь пості, зазі іачені 
юридичною особою у заяві

Ліцензований обсяг за ліцензією 80 осіб (па рік) на першому 
(бакалаврському) рівні вищої оеві їй;
50 осіб (на рік) на другому (магістерському) 
рівні вищої оеві ги

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

320 осіб (з урахуванням строків навчання) 
на першому (бакалаврському) рінні вищої 
освіти;
100 осіб (з урахуванням строків навчання) 
па другому (магістерському ) рівні вищої 
освіт и



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 з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства зі спеціальності 073 Менеджмент у галузі знань 07 
Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
1/6149

дата 21.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3671/0/10.1-19

дата 29.11.2019

Найменування юридичної особи Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

08571446

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 073 Менеджмент у галузі знань 
07 Управління та адміністрування за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг за ліцензією 100 осіб (на рік)
Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

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



у с ф е р і  ВИЩ ОЇ ОСВІТИ
відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства зі спеціальності 051 Економіка у галузі знань 05 Соціальні 
та поведінкові науки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
І/6239

дата 26 ЛІ.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3672/0/10.1 -19

дата 29.11.2019

Найменування юридичної особи Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

08571446

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 051 Економіка у галузі знань 05 
Соціальні та поведінкові науки за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг за ліцензією 60 осіб (на рік)
Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

240 осіб (з урахуванням строків навчання)



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 з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної 
01-08/826

дата 27.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3670/0/10.1-19

дата 29.11.2019

Найменування юридичної особи Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125415

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Фізична 
культура) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 90 осіб (на рік)
Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

360 осіб (з урахуванням строків навчання)



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 222 Медицина у галузі знань 22 Охорона 
здоров’я за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти________________ ___

Вих. № заяви юридичної 12/31- 
3295

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3817/0/10.1-19

дата 06.12.2019

Найменування юридичної особи Національна медична академія післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика

Ідентифікаційний код юридичної 
особи „

01896702

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 222- Медицина за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 140 осіб на рік
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про розширення провадження осві твої діядьиос 11 
ліцензія іу у сфері пн то ї освіт

(відповідно до с т а л і 15 Закону України «І Іро ліиеіпущпшя видів господарської діядьиос іі»)

Вид розширення провадження ОСВІІІН.ОЇ ЙЯЛЬІІОСіІ \ сфері КІННОЇ' ОСВІ 1 II 
Розширення провадження ОСВІ ІНЬОЇ НЯДЬІІОСІІ ШЛЯХОМ 10ІЛ ЬІІІ ЄН IIЯ Дії ИОІЬШОІО 
обсягу зі спеціальності 201 Агрономія галузі знань 20Лірариі на\кн іа 
продовольство за другим (магістерським) рівнем витої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
44-15/2202
Вх. № заяви юридичної особи 
3681/0/10.1-19

дата 28.1 1.2019 

лага 29.1 1.2019

Централ ьноукраїнський паціоиальниіі 
іехнічмшї \ півереп ІСІ

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 02070950 
особи
Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів витої освіт и 
спеціальністю 2иі Аїрономія ілі \и шані. 
20Аірярш науки іа иродово.,ьс і во ы 
другим (магістерським) рівнем вищої освіт 
60Ліцензований обсяг за ліцензією

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток -/
до наказу \li1uc7icpema о с в іт  і u iu . ii 
У країни від / У  ' Ху  201е) р. S /? У* ' 1 '

Про рони її реніни провадження оеві і ньої ліи.імюсі і 
діпеїпіа гу у сфері вищої оеві і и

(відповідно до етапі 15 Закону України «1 Іро.ііііенчунаїїіія ви tin т а ю  іареі.кої ми п.іич м і

Вид розширення ііровалжеини освітньої діяльності у сфері вищої ОСВІ 1 II
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом збільшення ліцсн зованого 
обсягу зі спеціальності 208 Агроінженерія галузі знань 20 Аграрні пачки іа 
продовольство за другим (магістерським) рівнем пінної оеві і и
Вих. № заяви юридичної особи 
44-15/2200

дата 28.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3680/0/10.1-19

дата 29.1 1.2019

Це 11 град ьі і оу краї 11 с ьк и іі 11 а і и о 11 а. і і . 1111П 
технічний > піверсиІЄІ

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070950

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

підготовка здобуваній витої осніїи за 
спеціальністю 208 Агроінженерія галузі шані. 
20 Аграрні пачки іа п родово, н.с і но іадрчіїїм 
(магістерським) рівнем вищої оеві ги

Ліцензований обсяг за ліцензією 80
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

280 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розмін ренті нровалженті оеві гньої діяльності 
дінем на іу у сфері вищої осніїн

(відповідно до статті 15 Закону України «І Іро лі кешування видів і осподарської діяльнеє і і»)

Пил розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇоеві 1 II
Розширення провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ збІЛЬІІІСШІЯ 

ліцензованого обсягу зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини 
галузі знань 29 Міжнародні відносини за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти з можливістю ідімснюна тії ніліоіовку іноземців іа осіб беї 
громадянства
Них. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3131

дата 28.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3639/0/10.1-19

Дата 29.1 1.2019

Найменування юридичної особи Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125102

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

підготовка здобувані в вищої освіти іа 
спеціальністю 292 Міжнародні економічні 
відносини за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

10 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

40 осіб (і урахуванням строків навчання) і 
можливістю здійснювані ніліоювьл 
іноземців та осіб беї і ромадяне і ва ш другим 
(магістерським) рівнем вищої оеві ти



Додаток ^  *
до накату Мі тетере ьва освіти і >иі\ : 11 
України від / *  /£>/ 2019 р. JЧ»'*(.'/{>-

Про розніирснілі провадження осві ітп.ої ліялміост і 
ліцензіяту у сфері витої осві мі

(відповідно до статті 15 'Закону України «Про пнеиіунапня видів господарської дія.п>носії»)

Нцл розширення прова Г/Ксиїїа осві лівої дія. плюсі і у сфері вищої осві і и

Розширення провадження освітньої ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ібІЛІЛІІСННЯ 
ліцензованого обсягу ті спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні відносини ці другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти і можливістю здійснювані пілюїовку 
іноземців іа осіб без і ромадяпсіва

Них. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3143

дата 28.1 1.2019

Нх. № заяви юридичної особи 
3633/0/10.1-19

Дата 29.1 1.2019

1 Іайменування юридичної особи Східноєвропейський національний умі вереї і ге і
імені Лесі Українки
02125102Ідентифікаційний код 

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

30 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіт и

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

90 осіб ( і урахуванням строків навчання) і 
мож. лівіє по здійснювані підготовку 
іноземців іа оеіб без і ромадянст ва за друї им 
(маї ісгорським) рівнем вищої осві їй



Про розширення провадження освіт ньої діяльності 
ліцей зіату у сфері вніпої освіти

(відповідно до статгі 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇОСВІІН
Розширення провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ібІЛЬНІСННИ 
ліцензованого обсягу за спеціальністю 134 Авіаційна га ракетно-космічна техніка 
галузі знань ІЗ Механічна інженерія за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадинст ва
Вих. № заяви юридичної особи 
0008/262-м

дата 29.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3737/0/10.1-19

Дата 03.12.2019

1 Найменування юридичної особи Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070921

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

збільшення ліцензованого обсяіу за 
спеціальністю 134 Авіаційна та ракегно- 
космічна техніка за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

30 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювані нідюіонку 
іноземців та осіб без громадянст ва



Про розширення провадження освіїньої діядьносіі 
л і неп зіа гу у сфері ннпіої осві і и

(нідповідно до стаггі 15 Закону України «Про ліцензування виді» господарської діи.и.ткмі»)

В и д  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  осв і  1 і і ь о ї  д і я л ь н о с т і  у  с ф е р і  В И Щ О Ї  ОСВІ III

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом з б іл ь ш е н н я  ліцензованого 
обсягу зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина галузі знань 21 Ветеринарна 
медицина за другим (магістерським) рівнем вищої освіти $ м о ж л и в і с т ю  
з д і й с н ю в а т и  п і д г о т о в к у  ін о з е м ц ів  т а  осіб  б е ї  і р о м а д я н с і в а
Вих. № заяви юридичної особи 
01-16/01-1921

дата 27.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3631/0/10.1-19

Дата 29.1 1.2019

1 іайменування юридичної особи Одеський державний аграрний упіверсиіеі
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00493008

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 211 Ветеринарна медицина за 
другим (магістерським) рівнем вищої осві ги

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

100 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої осві І и

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

900 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
м о ж л и в і с т ю  з д і й с н ю в а н і  і і і д і  о ю в к у  
ін о з е м ц ів  і а  ос іб без г р о м а д я н с т в  за другим 
(маї істерськіім) рівнем вищої освіти



Про роііііпрсмші провиджений оскі і ньої дін.іьносі і 
лінензіат) у сфері вищої оскі ні

(відповідно до статті 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської діяльносі і»)

Вил розширений провадження освітньої діяльносі і у сфері кінної оскіїи

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом збільшений 
ліцензованого обсягу зі спеціальності 261 Пожежна безпека галузі знань 
26 1 Цивільна безпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
2/2614/04-27

дата 26.1 1.2019 

Дата 29.11.2019

Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності

Вх. № заяви юридичної особи 
3627/0/10.1-19
І Іаймснуваиия юридичної особи

1 де нт и ф і ка п і й н и й код 
юридичної особи

08571340

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 261 Пожежна безпека за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіт и

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

50 осіб (на рік) за другим (маї істерським) 
рівнем вищої освіти
150 осіб (з урахуванням строків навчання) та 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві



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 збільшення ліцензованого 
обсягу за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 
науки за другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
3588

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3752/0/10.1-19

дата 25.11.2019

Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00127522

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 051 Економіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 100 (на рік)
Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

з 100 до 240 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Додаток /  ^  '
до наказу Міністерства освіти і науки 
України під '/'/у /  * / 2019 р. .Vі Уу ** ' (

Про розшнрепші провадження оевімімндін.іьноеіі 
ліцензіаіу у сфері іиітої осніі и

(відповідно до стаггі 15 Закону України «І Іро .тіїїснчупаїшя видів іосиодарської дія п.носії )

ІЗіід розширення провадження ОСВІТ ПЬОЇ ДІЯ ІЬПОСТІ V сфері ЦІННОЇ ОСНІ 1 II
Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 025 Музичне мпстстно галузі 
знань 02 Культура і мистецтво па третьому (освітньо-творчому) р шм вищої 
освіти (з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без і ромпдяиеі на;
Вих. № заяви юридичної особи 
1526

дата 21.11.2019 

Дата 05.12.2019

Національна музична академія України 
імені 11.1. Чаиковської о

Вх. № заяви юридичної особи 
3775/0/10.1- 19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214188

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

підготовка фахівців за спеціальністю 025 
Музичне мистецтво на третьому (освітньо- 
творчому) рівні ВИЩОЇ ОСВІТИ (3 МОЖ.ШВІСТ ІО 
здійснення підготовки іноземців га осіб без 
громадянства)

Ліцензований обсяг за ліцензією

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснення ІІІДІОТОВКИ 
іноземців та осіб без громадянства 
85 осіб ( і ураху ванням с і років навчання > з 
можливістю здійснення підготовки 
іноземців та осіб без громадянства



у  / І  Л

Про розшнреннн провадження освітньої діяльності 
діцеіпіаі \ у сфері вищої освіт

(відповідно до статті 15 'Закот України «І Іро ліцензування видів госполареької діяльності»)
Вид ро нніфсння проваджений ОСВІ ІІІЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у сфері ВИЩОЇ ОСВІ1 II

Збільшення лінсн шийного обсягу за спепіальпістіо 222 Медицина \ галузі знань 
22 Охорона здоров’я ча третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (ч 
можливістю чдиіснювати підготовку іпочемпів та осіб без громадянства)
Вих. № заяви юридичної 
особи 1642

дата 27.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2663/0/10.1 -  19

дата 29.1 1.2019

1 Іанменування юридичної 
особи

Ідейгифікапіінши код 
юридичної особи 
Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, 
найменування спеціальності, 
за значені юридичною особою 
V заяві

Державна установа «Інститут нейрохірургії 
ім. акад. А. ГІ. Ромоданова Національної академії 
медичних наук України»
02011930

Підготовка здобувані в вищої освіти ча третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 222 Медицина (з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства)

Ліцензований обсяі ча 
ііценчіао

10 осіб (на один рік навчання)

ЛіценчованііТі обсяі. 
зазначеним юридичною 
особою у заяві

60 осіб ( з урахуванням строків навчання)



Перелік здобуваній ліцензій (ліцеїгзіатів ) 
яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері ІІІСЛЯДИІІЛОМІІОЇ освіт для осіб З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

№
з/п

Найменування (здобувачів ліцензій) ліцензіатів ,

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія адвокатури України»

2. 1 Іавчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
міста Києва

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

4. Державна установа «Інституту нейрохірургії ім. акад.
А. 11. Ромоданова 1 Іаціональної академії медичних наук України»

5. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

І



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії 
\ сфері І і ІСЛ ЯДІІПДОЛІНОЇ О С В І І І І  ДЛІІ осіб І В І ІЩ О ІО  ОСВІТОЮ

(ізідиоиілію до с гаї іі 15 Закон) України «і Іро ліцеї пушіння видів господарської діяльності»)

Вид Ііровад/Кеніїя ОСВІ  І І ІЬОЇ  діяльності у сфері І І ІС . І И Д Н І ІЛ О М Н О Ї  О С В І І І І  для
осіб з вищою освігою________________________________________________
Започаткувати! освітньої діяльності \ с(|)ері післядппломної освіти для осіб т 
вишоїо освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 081 Право у 
галузі тань 08 1 Іраво ____________________________________

Ііих. .4 заяви юридичної особи 
62
Нх. Х" заяви юридичної особи 
3729/0/10.1-19

дата 02.12.2019

дата 03.12.2019

1 Іаймепувапня юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Академія адвокатури України»

1 дентифікапінніїи код 
юридичної особи 
Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої осві ти, код та 
панмен) вания снеціальності, 
зазначені юридичною особою 
\ заяві

22928626

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
081 Право у сфері ітісляднпломпої освіти для 
осіб '3 вищою освітою

Лінеігювапип обсяг 50 осіб



Мри видачу лінен іії на нронад'/кении осніїньоїдін.іьносіі здобувану ліцензії 
у сфері ніслядннломної освіт для осіб з шиною освітою

(відповідно до статі і 15 Закон) України «Про .ііцен з\ напни видів господарської діяльності»)

Вид Ііровад'/Кення освіт ньої діяльиосі і у сфері НІСЛЯДННЛОМНОЇ ОСВІТИ Д.ТІІ 

осіб і  ВИЩОЮ освітою __ _ __ _______ ______
Започагкування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 263 Цивільна 
безпека у галузі знань 26 1 [ивільїіа безпека

Вих. .\1> заяви юридичної особи 
591

дата 04.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3815/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іайменуваппя юридичної 
особи

1 Іавчальио-методичпий центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності міста 
Києва

ІлеіііифікапіГшпй код 
юридичної особи

24548116

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

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

Ліцензований обсяг 60 осіб



Про видачу ліцензії на провадженню освітньої діяльності здобувану ліцензії 
У сфері ІІІСЛИДІІНЛОМІІОЇ освіти для осіб З ВИІЦОІО освітою

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

Вид провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У сфері ІІІСЛЯДИІІЛОМНОЇ освіти для 
осіб З ВИЩОЮ ОСВІ гою _ _  __  __ ____________
Заиочаткування освітньої діяльності у сфері ніслядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 263 Цивільна 
безпека у галузі знань 26 Цивільна безпека_______________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
560

дата 04.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3814/0/10.1-19

дата 05.12.2019

Найменування юридичної 
особи

і

Навчально-методичний центр цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності Київської 
області

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

33847265

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

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

Ліцензований обсяг 50 осіб



ч

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 ПІСЛЯДИПЛОМІІОЇ освіти для осіб з

вищою освітою
Започаткувати провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою зі стажування за спеціальністю 222 Медицина у галузі знань 
22 Охорона здоров'я з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства

Вих. № заяви юридичної 
особи 1652

дата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3781/0/10.1-19

дата 06.12.2019

Найменування юридичної 
особи

Державна установа «Інституту нейрохірургії ім. 
акад. А. П. Ромоданова Національної академії 
медичних наук України»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02011930

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

стажування за спеціальністю 222 Медицина з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення пронадженнп ос ні і иі.ої »ія.іі.поеі і ліпсіїііаі) \ сфері 
IIІСЛЯ.1ІІП.’ІОМІІОЇ ОСНІ І II ДЛЯ осіб І ШИНОЮ ОСНІІОІО

(відповідно до статі і 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської
ДІЯЛЬНОСІІ» )

Вид провадження осніїїіьої діяльпосіі V сфері піс.нідипломної о с і н н і  їла о с іб
____________ ______________ з питою осні і от

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом заііочаткування 
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за спеціальністю 
013 1 Іочаткова освіта

Вих. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3132

Дата 28.1 1.2019 

Дата 29.11.2019Вх. № заяви юридичної особи 
3638/0/10.1-19
1 Іайменування юридичної особи Східноєвропейський національним 

університет імені Лесі Українки
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125102

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за спеціальнісію 
013 1 Іочаткова освіта

Ліцензований обсяг 15 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освіті і ь о ї  діяльності ліцей нату у сфері 
ІіІСЛНЛИПЛОМНОЇ ОСВІІ II для осіб і шиною освітою

(відповідно до етапі 15 Закону України «І Іро ліцензування нидів господарської
ДІЯДІ.ІІОС1І» )

Вид провадження освітньої діяльності у сфері иіслилипломної освіти для осіб
___________ ___________ ____________ _ _ _________________ З ВИІНОЮ  ОСВІ т о ю _________ __

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започатжування 
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за спеціальністю 
016 Спеціальна освіта

Вих. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3134

Лата 28.1 1.2019 

Лата 29.1 1.2019Вх. № заяви юридичної особи 
3637/0/10.1-19

1 іайменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки

02125102

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
016 Спеціальна освіта
15 осіб (з урахуванням сі років навчання)Ліцензований обсяі



до макаку Міпісіерр ва сені ги і на\ки 
України нід/<^/£О0І9 р. Л;' еЛ

Про розширення провадження оевііні.ої дія.н.ноеіі ліксіпіаіу у ефе[)і 
І і І С Л Я Д ІК ІЛ О М ІІО Ї  оеві І И ДЛЯ ОСІЙ З В И Щ О Ю  ОСВІТОЮ

(відповідно до етапі 15 Закон) України «І Іро ліцен зування видів господарської
діяльності» )

Ііид провадження оеві і пьої діядьное і і у сфері І і ІСЛ ЯД ИІІЛО МІ ІО Ї  оеві III  для осій 
_________________________ з витою оеві і ою

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом заііочаткуваппя 
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за спеціальністю 
025 Музичне мистецтво

[Зих. № заяви юридичної особи 
03-26/01/3133

Ла га 28.11.2019

[Зх. № заяви юридичної особи 
3634/0/10.1-19

Дата 29.11.2019

1 Іаймепування юридичної особи Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125102

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
025 Музичне мистешво

Ліцензований обсяг 15 осіб (з урахуванням строків навчання)



Псрсіік лінсн lia гін,
яким розширено провадження освітньої діяльності 

у сфері фахової перед ви то ї освіти

№
з/п

Найменування ліцензіагів

1.
Національний університет «Львівська політехніка» для 
Відокремленого структурного підрозділу -  Львівський коледж 
«Інфокомунікації» Національного університету «Львівська політехніка»

2.
Львівський національний аграрний університет для 
Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного 
університету



Про розпінрсчіня провадження освітм и  іія.іьносіі 
лінензіату у сфері фахової передвищої о св іт

(відповідно до статті 15 Закону України «1 Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері фахової
переднії шиї ОСВІ1 и

Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки 
галузі знань 12 Інформаційні технології у сфері фахової передвищої освіїи
Вих. № заяви юридичної особи 
62-01-2395

дата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3802/0/10.1- 19

Лата 05.12.2019

Найменування юридичної особи Національний університет «Львівська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071010

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ -  
Львівський коледж «Інфокомунікації» 
Національного університету «Львівська 
політехніка»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

38501654

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

підготовка фахового молодшого бакалавра 
за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки > 
сфері фахової передвищої осві їй

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (на рік)



до наказу Міністерства освіти і 
України від _ 2019 р. .V/ 6 лУ 1

Про рошшрсчміи провадження ОСЧІІ І ІІЬОЇ ііяді.посі і 
ліцензій ї х у сфері фахової перім вищої пені і в

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про лііісіт нашім видів і оеікиара.мм дія п.ноем і

Вил розширення провиджений оеві і ньої діяльпосі і \ сфері фахової
ііерелвіниої оеві і И

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткувавші за новою 
спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі тань 12 Інформаційні ісхію.юіії 
у сфері фахової передвищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01-20-17-1611

дата 28.1 1.2019

Вх. М> заяви юридичної особи 
3833/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 06.12.2019

Львівський національний аграрний упівсрсиїсі
Ідентифікаційний код 00493735 
юридичної особи
Найменування відокремленої о 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Івано-Франківський коледж .0 шви.кою 
національної о аграрної о у ніверси іеі \

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

35171187

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

підготовка фахових молодших бакалаврів та 
спеціальністю 122 Комп'ютерні науки галузі 
знань 12 Інформаційні технології у сфері 
фахової передвищої оеві ги 
30 осіб



Перелік
здобувачів ліцензій (ліцензій гів), 

яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності 
(розширено провадження освітньої діяльності) 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіт

№
з/п 1 Іаймепуваиня здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1.
Національний університет «Одеська морська академія» для 
Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська 
академія»

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

3.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 
для Коледжу корабелів Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

4. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»

5. Кременецький лісотехнічний коледж

6. Грицівське вище професійне училище № 38

7. Лозівський центр професійної освіти Харківської області

8. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Томаківський 
професійний аграрний ліцей»

9. Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича

10. Вище професійне училище № 22 м. Сарни

11. Товариство з обмеженою відповідальністю «1 Іовоселицький 
професійно-технічний аграрний ліцей»



Про вплач) ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану 
ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (нрофссійно- 
___________________________ технічної) освіти ________________
Започаткування освітньої діяльності за професіями 8340 Матрос, 8340 Моторне і

Вих. № заяви юридичної особи 01/3010 дата 05.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3845/0/10.1-19

дата 06.12.2019

Найменування юридичної особи Національний університет «Одеська 
морська академія»

Ідентифікаційний код юридичної особи 01127799
Відокремлений структурний підрозділ 
юридичної особи

Дунайський інститут Національного 
університету «Одеська морська 
академія»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

22515785

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації за професією 
8340 Матрос, професійно-технічне 
навчання, підвищення кваліфікації за 
професією 8340 Моторист

Заночаткування освітньої діяльності за професією:

Код
згідно 3 
Класифік
атором 
професій
д к
003:2010

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

Вид освітньої 
діяльності

Лі цензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

8340 Матрос 1 Ірофесійно-технічне 
навчання

75 Другий
(базовий)

І Іідвищсння 
кваліфікації

50 Другий 
(базовий)

Моторист 1 Ірофесійно-технічне 
навчання

75 Другий
(базовий)

1 Іідвшцення 
кваліфікації

50 Другий
(базовий)



П р о  р о и н і ї р с н н я  н р о н а д / к с ш ш  о с в і т н ь о ї  д і я .  п , н о с і  і л і н с н з і а г у  
у  с ф е р і  п р о ф е с і й н о ї  ( п р о ф е с і й н о -1 СМІІЧІІОЇ) ОСІННІ

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

Оид ІІ|)(Жа.ГЖЄІІНЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у сфері професійної (професійно-іехнічної) 
____________ ___________________ освіти_____________________________
Започаї кування провадження освітньої діяльності за професією 
7212 Електрозварник ручного зварювання (первинна професійна підготовка. 
професійно-іехпічне навчання) __________

Ііих. № заяви юридичної особи 01-16/273 дата 25.1 1.2019
Ііх. № заяви юридичної особи 
3711/0/10.1-19

дата 02.12.2019

Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Західно- 
Дніпровський центр професійно- 
технічної освіти»

1 Іаймену вання юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541846
Вил освітньої діяльності. зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання і професії 
7212 Електрозварник ручного 
зварювання

Започатку вання провадження освішьої діяльності за професією:

Код згідно 
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи. підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруп)вання)

Нид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ванни
обсяі
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
осві ти

7212 Елск і розварн и к руч і юго 
зварювання

1 Іервинна 
професійна 
підготовка

зо Другий
(базовий)

7212 1 іектрозварник ручного 
зварювання

і Ірофесійно- 
технічне 
навчання

15 1 Іерший 
(початковий)



ь^науки 
ґ £ г- с>

Про розш ирення провадження о св ії  н м і ї  д ія л ь н о е і і  л іцензія гу 
у сфері проф есійної (про ф есійно -технічно ї)  (ІЄНІги

(нідпоцідио до с і а і іі 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження о с і н н і м и  л ія л і .н о с і і  у сфері проф есійної (проф есійно-технічної)
____  ______  ОСВІІ и  _  _  ______  ________

Запона гк> вапня провадження осій і ньої діяльноси за профссіпо 
7212 І лсктроіазозварник (первинна професійна підготовка)____________________

Них. № заяви юридичної особи 01-16/274 дата 25.1 1.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3712/0/10.1-І 9

дата 02.12.2019

1 Іаймен\ вання юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Західно- 
Дніпровський центр професійно- 
технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541846
Вид освітньої діяльності. зазначений 
юридичною особою і заяві

Первинна професійна підготовка і 
професії 7212 1 лекіроїаюзватшк

Започаї к> вання провадження освітньої діяльності іа професією:

Код II І дно 
3
Класифіка- 
т ором 
професій 
ДК 03:2010

І Іаймет вання професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
\ір\п> вання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
вашій
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіт и

7212 1 лектрогазозварник 1 Іервинна 
професійна 
підготовка

оО Другий 
(базовий)



Про розш ирення провадження оеві і ііьої д ія л ь н о е г і . і іц е н з іа іу  
у сфері проф есійної (про ф есійно -технічно ї)  ОСІЙ І II

(відповідно до етапі 15 Закон) України «І Іро ліцсіпу намни нидів господарської
діяльності»)

Вид провадження о е в іш ь о ї  ДІЯЛЬНОСТІ у сфері проф есійної (професійно-1 ех н іч  мої) 
_________________ _______________________ освіти__________________________  ___________
Започаткуванпя провадження освітньої діяльності за професією 
7212 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах (первинна 
професійна підготовка)__

Мих. № іаяви юридичної особи 01-16/272 дата 25.1 1.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3713/0/10.1-19
1 Іаймсії) вання юридичної особи

дата 02.12.2019

) Ісржа вн н й і ірофес і й і ю- тсхі і і ч 11 и й 
навчальний заклад «Західно- 
Дніпровський центр професійно- 
технічної ОСІЙ І и»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541846
Вид оевішьої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка з 
професії 7212 Електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних 
машинах

Започатк) вання провадження оевішьої діяльності за професію:

Код згідно 
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

1 Іаймеїі)вання професії 
(гр\пи. підкласу, класу, 

класифікаційного 
\групування)

Вид освітньої 
діяльності

ЩПензо 
вашій 
обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
ОСІЙ 1 и

7212 Електрозварник на 1 Ісрвинна зо Др> гий
автоматичних за професійна (базовий)

напівавтоматичних машинах підготовка



Про рошінрсннн провадження осям і і ь о ї  діяльності ліцензій ту  
у сфері професійної(нрофссіиііо-іехнічної) ОСИІІИ

(відповідно до етапі 15 Закону України «1 Іро ліценчупання нидій господарської
діяльності»)

Ви і п р о в а д ж е н н я  о с н і  і і і ь о ї  д і я л ь і і о с і  і у с ф е р і  п р о ф е с і й н о ї  ( п р о ф е с ій н о - т е х н іч н о ї )
_________________________________________ ОСНІ І II __ ___________
Започаткувати провадження освітньої діяльності за професією 
7212 Електрогазозварник (професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації)__________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 62-01/5358 дата 25.1 1.2019
Вх. № чаяви юридичної особи 
3645/0/10.1-19

дата 29.11.2019

1 Іаймепування юридичної особи 1 Іаціональний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова

Ідентифікаційний код юридичної особи 02060753
1 Іайменуваппя відокремленою 
структурного підрозділу юридичної особи

Коледж корабелів Національною 
університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Іденіифіканійний код відокремленою 
сір\*>рною підрозділу юридичної особи

39044417

Вид осні і ііьо ї д іял ьііо сі і, зазначений 
юридичною особою у чаяві

1 Ірофесійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
з професії 7212 Електрогазозварник

Започаткувати провадження освітньої д іял ьііосі і ча професією:

Код згідно 
з
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

1 Іаймепу вання професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліценчо
вапни
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
ОСВІІ и

7212 Елекгрої азозварник 1 Ірофссійно- 
техпічне 
навчання

15 1 Іерший 
(початковий)

7212 Е л е ктро і а зо з ва р 11 и к 1 Іерепідготовка 5 Другий
(базовий)

7212 Електрогазозварник 1 Іідвищення 
кваліфікації

10 Другий
(базовий)



П р о  р о з ш и р е н н я  н р о в а д ’/к с іш я  о с в іт н ь о ї  д ін л ь н о с і  і л і п е ї п і л т у  
у сф е р і п р о ф е с ій н о ї  ( п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  о с в іт и

(відповідно до стіп і і 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарсі.кої діяльності»)

Нп і роііппрення Ііровад’/Кення освітньої діяльносі і у сфері професійної 
_____________________ (професії! І І О - І ех Н ІЧНОЇ)  ОСВІІ II _______________________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів

Них. № заяви юридичної особи 
627/01-16

дата 04.12.2010

Fix. № заяви юридичної особи 
3801.0/10.1-19

дата 05.12.2010

1 іанменувапня юридичної особи Держа ви и і і и рофес і й н о-1 ех н і ч 11 и й 
навчальний заклад «Сарненський 
професійний аграрний ліцей»

Ідентифікаційним код юридичної 
особи

02547107

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою ) ІЛЯВІ

первинна професійна підготовка, 
11 і д в 1111 іе 11 н я кваліфікації, п е ре 11 і д і ото в ка 
за професією 7231 Слюсар і ремонту 
колісних гранспошних засобів

'Започатку вашої освітньої діяльності за професіями:

КііД ІІ ІДІІО ! 
К.іасифіка гир 
ом професії! 
ДК 003:2010

1 Ілимеїіуиаппя про(|)есії Вид
професійної
підгоіовкп

Лі неї по 
ти шй 
обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)

освіти
7231 Слюсар і ремонту колісних 

транспортних засобів
первинна 

професійна 
підгої овка

зо другий
(базовий)

7231 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

підвищення
кваліфікації

15 другий
(базовий)

7231 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів

перепідготов
ка

1 5 другий
(базовий)



Дола гок У У
до наказу М і н чтерс і ва освітні тики 
України від А?2019 .У1 ' '

П р о  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  о св і і н ь о ї  д ія . іь н о с  і і д інем і іа  і \ 
у сф е р і п р о ф е с ій н о ї  ( н р о ф с с ін н о - іс х н іч н о ї)  о с в і т

(відповідно до статті 15 Закову України «1 Іро ліііеіпуиаиия видів господарської
.діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 353 дата 28.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3803/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іайменування юридичної особи Кременецький лісотехнічний

Ідентифікаційний код юридичної 00994006
особи

В и д  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  о св і т в о ї  д і я л м ю с і  і у сф е р і 11
М ір о ф е с ін н о - іс м і іч н о ї)  ОСВІІ II

р о ф с с ій н о ї

Започагку вання професії за іншим видом осві і ньої діяльності:
Код 

згідно 3 
Класифі
катором 
професій 

ДК
003:2010

1 Іайменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупувапня)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

6141 Лісник 1 Іервинна 
професійна 
підготовка

зо 1 ретій 
(вищий)



Про розширеннії провадження освітньої діяльності ліцензія іу у сфері 
професійної (професійно-технічної) ОСВІТ II

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

Вид провадження освітньої діяльносі і у сфері професійної (професійно-
технічної) освіти

Започаткування освітньої діяльності за професією 8322 Водій автотранспортних 
засобів категорії «В»

Вих. № заяви юридичної особи 872 дата 21.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3811/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іаймснування юридичної особи Г'рицівське вище професійне училище 
№ 38

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548535
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання іа 
професією 8322 Водій 
автотранспортних засобів категорії 
«В»

Заночаткування освітньої діяльності за професією:

Код
ЗГІДНО 3
Класифік
а-тором
професій
д к
003 :2010

1 Іаймснування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіти

8322 Водій
автотранспортних 
засобів категорії 

«В»

1 Ірофесійно-тсхнічне 
навчання

20 1 Ісріпий 
(початковий)



Мін^тіїрства освітнії и 
'^ 2 0 1 9  р. № ґ /  ^*>

науки

Про розширення провадження осві і ньої діяльності ліцензійгу 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) ОСВІ 1II

Заиочаткування освітньої діяльності за професією 8322 Водій автотранспортних 
засобів категорії «С»

Вих. № заяви юридичної особи 870 дата 21.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3810/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іайменування юридичної особи Грицівськс вище професійне училище 
№38

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548535
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання за 
професією 8322 Водій 
автотранспортних засобів категорії 
«С»

Заиочаткування освітньої діяльності за професією:

Код
згідно 3 
Класифік 
а-тором 
професій
д к
003:2010

1 Іайменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційного 
угругіування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

8322 Водій
а втотра н с п орт н и х 
засобів категорії 

«С»

1 Іервинна професійна 
підготовка

зо 1 Іерший 
(початковий)

Професійно-технічне
навчання

15



Про р о л н іїр с іш и  провадження о св ітн ь о ї д ія л ь н о с т і л іцензія ту 
у сфері п р о ф е с ій н о ї(н р о ф с с ій н о -іс х н іч н о ї)  освіти

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

Вид провадження о св іт н ь о ї д іял ьн о ст і у сфері проф есійної (проф есійно-технічної)
________________________________ ОСВІ І II _
Запона гкування провадження освітньої діяльності за професією 
7219 Зварник (первинна професійна нідіотовка)______________

Ііих. № шви юридичної особи 412 дата 09.10.2019
Вх. № шви юридичної особи 
3843/0/10.1-1У

даіа 06.12.2019

1 Іайменч вапня юридичної особи Лозівський центр ІірО(|)ЄСІЙІІОЇ освіти 
Харківської обласз і

Ідеш ифікапійпий код юридичної особи 02547949
Вид освітньої діяльності. означений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка 
професії 7219 Зварник

Заночаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код ЗІІДІІО 
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

1 Іаймену вапня нро(|іесії 
(групи, підклас), клас), 

класифікаційною 
) ір\пування)

Вид осві І ньої
ДІЯЛЬІЮСТ і

Лі Пензо 
вашій 
обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнії
технічної)
освіти

7219 Зварник 1 Іервинна зо Друїий
про(|)есійна (ба ювнй)
підготовка



SJ? г &
ОСВІТИ І ІШТОТ
2019 р. Ху ? Г :

П р о  р о п і і і і р с і ї н я  п р о в а д ж е н н я  о с н і ї н ь о ї л і я л ь п о с і і  л і н с н з і а і у  
у  сф е р і п р о ф е с ій н о ї  ( п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  ОС ІН НІ

(відповідно до статті 1 5 Закону України «І Іро ліпеїпунаїпія видів господарської діяльності»)

І ін д  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  ОЄІіІ І ІІЬОЇ ДІЯ.ІМІОС І І у сф е р і п р о ф е с ій н о ї
( п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  ОС І Н Н І  _________________

Започат кування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин і а уст аткування____________________________

Них. № заяви юридичної особи 
451

даіа 05.12.2019

Fix. № заяви юридичної особи 
3865/0/10.1-19

дата 06.12.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Томаківський 
професійний аграрний ліцей»

Ідент нфікаційпий код юридичної 
особи

Ґ02541852

Вид осві і ньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

нервннна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації за професією 
7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування

Заночатку вання освітньої діяльносгі за професією:
Код 

ЗГІДНО і
Класи ф і к 
втором 

професій
дк

003:20 НІ

1 Іаймепу ізпіпія прєхресії Вид професійної
ПІДГОТОВКИ

Ліцеїпона 
НІНІ обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професіГпю-

іехіїічпої)
ОСВІТ II

7233

Слюсар і ремонту 
сільськогосподарських 
машин та 
усип кування

первинна 
професійна 
піді о гонка

60 другий 
(базовий)

7233

Слюсар і ремонт \ 
сільськогосподарських 
машин та 
устатку вання

професійно- 
технічне навчання

15 перший
(початковий

7233

Слюсар і ремонту 
сільсько гос 11 о; іа рс ь к и х 
машин іа 
устаткування

підвищення
кваліфікації

15 перший 
(початковий)



Про розширення провадження освітньоїдіяльносгі лінензіаіу 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
____________________ (професійно-технічної) освіти_____
Започаткувати освітньої діяльносгі за професією 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва (категорії ЛІ, Л2, 131)_________________

Вих. № заяви юридичної особи 
452

дата 05.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3866/0/10.1-19

дата 06.12.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Томаківський 
професійний аграрний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541852

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

первинна професійна підготовка за 
професією 8331 Тракторист-машиніст 
сільської осподарської о виробництва 
(категорії Л 1. Л2, В1)

Започаткувати освітньої діяльності за професією:

Код
ЗГІДНО 3 1

Класнфік
атором

професій
дк

003:2010

1 Іаймепування професії
\

■ 1

Вид професійної 
підготовки

і

Ліцензона 
ний обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)

освіти

8331’ 1

іТракторист-машинісі 
сільськогосподарського 
виробництва 
(категорії А 1. А2, В1)

первинна
професійна
підгоювка

60 другий
■ (базовий)
■ 1



Мінтозероиа? освіти
^  ^  - .....

і на\ Ш
2019 р. V 'і

Про рошшрснші ІІ|)ОІіаД'/КСНІІЯ ОСВІ І ІП.ОЇ ДІН.ТМІОС і і . і і к с і ї  іііі г> 
у сфері професійної (професійно-'технічної) о с в іт

(шлііошдно ло спи гі 15 'Закон) України «І Іро ліііеизунаїиія вмлій господарської діяльності»)

Вид р о з ш и р е н ш і і ір о в а д ж е іі і ін  ОСВІТНІ ,ОЇ Д І Я Д І , н о с і ї  у еф ері п р о ф е с ій н о ї
( п ро ф е с і ї  ін о -  к 1 м  і і ч 11 о ї ) о е в і і и

'Започаткувати! освітньої діяльності за професії ю 5141 Візажнст__________

1311 х. ЛІ* замни юридичної особи 
323

чага 12.1 1.2019

Вх. Лгіі заяви юридичної особи 
3813/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іанмеїі) вашім юридичної особи Вите професійне училище № 
м. Дрогобича

19

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545494

Вид підготовки, код та первинна професійна підготовка,
найменування професії, зазначені 11 рофес і й но- гех н і ч не 11 а в ча 11 н м за
юридичною особою \ заяві професіє ю 5 14 1 Візажисі

ЗаіючаїК) вашім освіпп,ої діяльності за професією

Кил ЗІ ІДІЮ ! 
Класі іфікаюро 
м 11 роїресі 11 ДК 

003:2010

1 і аи мої і \ на іііі» 
професії

Вил професійної
НІДГОІОІШІ

ЛІИСІГНЖНІІНІ
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
ОСІННІ

5141 В і іажис і первинна
професійна
підготовка

6 0 друї I I й 
(базовий)

5 >41 Візажист професійно-
технічне
навчання

10 перший 
(початковий)



П р о  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  о с в іт н ь о ї  л і я л ь н о с і  і л іц е н з ій  г>
> сф е р і II р о ф е с ії і  н и ї  (нр о ф е сІІП Ю - іе х н іч н о ї)  О С ІН Н І

(иідпоиідш) до сііім  і 15 Закон) України «І Іро .і шепчу нашім милії» господарської діяльності»)

В ид  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  о с в іт н ь о ї  д ія л ь н о с т і  у сф е р і н р о ф с с ін н о ї
(н р о ф е с ії і  110- І е х II іч м о ї)  о світ  и

Започаткувати! освітньої щільності за професією 5141 Перукар (перукар- 
модельср)

Них. >  заяви юридичної осоГіП 
324

лага 12.1 1.2019

В\. .У1 -заяви юридичної особи дата 05.1 2.2019
3812/0/10.1-19
1 Іаимепуванпя юридичної особи Вище професійне училище № 19

м. Дрогобича
Ідей гнфікацпіни і код юридичної 02545494
особи
Вид піді оіоикп. код іа первинна професійна підготовка за
найменування професії, зазначені професією 5141 Перукар (перукар-
юридичною особою у заяві модельєр)

Заноча і к) вання освітньої діяльності за професією

Код И ІДІІО » 1 Іаіімепунанпи Іінд професійної Ліпентонаїшй Рівень
к'ласпфікаторо 
м професії! ДІЇ 

003:2010

проі|)есії підготовки обсяі (осіб) професійної 
(професійно- 

технічної) 
ОС 11 і ти

5141 1 Іерукар 
(перукар-
МОДСЛЬ(| і

первинна 
професійна 
піді оювка

60 Дру ПІЙ 
(ба зовні і)



П р о  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  о с в іт н ь о ї  д ія л ь н о с т і  л ін е н з іа т у  
у  сф е р і п р о ф е с ій н о ї  ( п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  о с в іт и

(відповідно до стіп і і 15 'Закону України «Про йнеіпуиапня видів господарської діяльності»)

В и д  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  о с в іт н ь о ї  д ія л ь н о с т і  у  сф е р і п р о ф е с ій н о ї  
_____________( 11 роф ес І ЙII О- І СХ11 і ч н ої) о св іт и _____________________ ________________
Започаткувати освітньої діяльності за професією 7122 Муляр____________

Них. № заяви юридичної особи 
01-12/61 1

дата 02.12.2019

ІЗх. № заяви юридичної особи 
3785/0/10.1-19

дата 05.12.2019

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 7122 Муляр

Започаткуванпя освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО і 
Класифікаторе 
м професії! ДК 

003:2010

1 lui імен у паї 111 я 
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліпензованпії 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7122 Муляр первинна
професійна
підготовка

60 другий
(базовий)

7122 Муляр професійно-
технічне
навчання

зо перший
(початковий)



П р о  розш  п р е п н и  п р о в а д ж е н н я  о с в іт н ь о ї  д ія л ь н о с т і  л інем  п а т у  
у сф е р і п р о ф е с ій н о ї  ( п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  о с в іт и

(відповідно до стіп і і 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

В ид  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  ОСВІТ ї і ь о ї  д ія л ь н о с т і  у сф е р і н р о ф с с і і ін о ї  
__________________________( п р о ф е с ій II О- І ех 111 ЧII ої) о с в іт и_______________________ _
Започаткувати! освітньої діяльності за професією 7133 Штукатур__________

Вих. № заяви юридичної особи 
01-12/615

дата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3786/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іайменувапия юридичної особи Виїде професійне училище № 22 м. Сарни
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

0254711 о

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

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання за 
професією 7133 Штукатур

Започаткувати! освітньої діяли юс і і за професіями:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікаторі) 
м професій ДК 

003:2010

1 Іаіімеїіунаїїня 
професії

Вид іірофесіїнюї 
111ДІ о юнки

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7133 Штукатур первинна
професійна
підготовка

90 другий
(базовий)

7133 111тукатур професійно-
технічне
навчання

зо перший
(початковий)



до наказу 
України під

Мініснерсйііл
7г* rf ~/

ос »іти і науки 
2019 р. № г ' ТГ

П р о  р о н і їи р с і їи я  п р о в а д ж е н н я  оеві і н в о ї  д ія л ь н о ї '  і і д і н е і п і а  гу 
> сф е р і п р о ф е с ій н о ї  ( п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  о с в іт и

(відповідно до стані 15 Закону України «1 Іро ліцензування иидіи господарської діяльності»)

В ид  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  о с в іт н ь о ї  д ія л ь н о с т  і у сф е р і п р о ф е с ій н о ї
(п р о ф е с ій н о -ІС Х Н ІЧ Н О Ї)  ОСВІТ II

За початкування освітньої діяльності за професією 7141 Маляр __ ___

Вих. № замші юридичної особи 
01-12/610

дата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3783/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 іаймеїіуваїїня юридичної особи Вшиє професійне училище № 22 м. Сарни
Ідеї іти ф і ка п і й 1111 й код юр п д и ч 11 ої 
особи

02547116

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

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, за 
професією 7 141 Маляр

Заночаткування освігпьої діяльності за професіями:

Код II ІДІМ 3 
Класифікатори 
м професія ДК 

003:2010

1 Іаймсчіу иаіііія 
професії

Вил професійної
ПІДГОТОВКИ

Ліцеїізоваїши 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7141 Маляр гіерніїїіпа
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)

7141 Маляр професійно-
технічне
навчання

зо перший
(початковий)



П р о  р о п п і ір с п н н  п р о в а д ж е н н я  о с и іЩ іь о їдіікіьііосіі . і і ц с і п ї а г у  
у сф е р і п р о ф е с ій н о ї  ( п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  ОСІІ ІТІ І

(відповідно до статті 15 'Закону України «І Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Кил розширення Ііровад/Кеїіпн ОЄВЇПІЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у сфері професійної
_ _ _ _ _  (11рофсеІЙ НО -Ч ТХН ІЧИОЇ) ОСІЙ І II______________________________

Започаткувати! освітньої діяльності за професією 7241 Майстер з діагностики 
та налагодження електронною устаткування автомобільних засобів

Них. № заяви юридичної особи 
01-12/613

дата 02.12.2019

Іїх. № заяви юридичної особи 
3787/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іаймспу вапня юридичної особи Вище професійне училище № 22 м. Сарни
1 л е і гт п ф і ка ц і і і 11 п іі ко л і о р 11 л 11 ч н ої 
особи

02547116

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

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання! 
перепідготовка за професією 
7241 Майстер з діагностики та 
палаїоджеппя електронного устаткування 
а в том об і л ь 1111 х засоб і в

Започаткування освііиьоїдіяльності за професіями:

Код ЗГІДНО і 
Класпфіка тор 
ом професій 
Ж  003:2010

1 Іанмспмшпня професії Вид
11 рофсе і II мої 
підготовки

Лінсігіо
ІШІІІІІІ
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
ОСІННІ

7241 Майстер з діагностики та 
налагодження 
електронної о устаткування 
автомобільних засобів

первинна 
професійна 
підгоговка

зо третій
(вищий)

7241 Майстер з діаі поетики іа 
налагодження 
електронного усгатку ваппя 
автомобільних засобів

професійно-
технічне
навчання

ЗО третій
(вищий)

7241 Майстер з діагностики іа 
налагодження 
ел е ктро нікого ус татку ва 1111 я 
автомобільних засобів

перепідготов
ка

зо гре1 і й
(ВІНЦІ їй)



П р о  р о ш ш р с н н н  п р о в а д ж е н н я  о е в і ї н ь о ї  і і н . і ь н о е і і  д і и е н п а г у  
> сф е р і п р о ф е с ій н о ї  ( I Iр о с |)е е і і іп о -1 е \н іч н о ї)  о с в і т

(відповідно до сін і і і 15 Закон) України «І іро . іїііснз>нашім видів господарської діяльності»)

В ид  р о з ш и р е н н я  п р о в а д ж е н н я  о с в іт н ь о ї  п и л ь н о с т і  у  сф е р і п р о ф е с ій н о ї
(11 ро ф сс І ІІ 110- І СХIIІ Ч11 ої) ос в І І 11

Започаткунания освітньої діяльності за професією 82 І І Гокар

Них. .У» Ціннії юридичної особи дата 02 12.2019
01 -12/612
Вх. № заяви юридичної особи дата 05.12.2019
3784/0/10.1-19
1 іаПмспувапня юридичної особи Вище професійне училище № 22 м. Сарни
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547116

Вид підготовки, код та 
наимсії) ваппя професії, тазпачепі 
юридичною особою \ заяві

первинна професійна підготовка, 
11 ід ви і цс н ня к вад і ф і ка ції, 11 рофес і й н о -
технічне навчання, перепідготовка за 
професією 821 І Гокар______________

Започаткувати! освітньої діядьності та професіями:

кил ЛІДІЮ 1
Клаеифікаюро 
м професій ЛК 

003:201«

1 Іаймсії) вашім 
професії

Вид профссіїшої 
ІІІЛЮ гонки

Ліцензованим 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної

(професійно-
технічної)

ОСВІ і II
8211 Токар первинна

професійна
підготовка

зо другий
(базовий)

8211 і окар підвищення
кваліфікації

15 другий
(базовий)

8211 Токар професійно-
технічне
навчання

зо перший
(початковий)

8211 Гокар иерешді оювка 15 перший 
(початковий)



П р о  р о н і ї н р с н ш і  пр о и а  МчЧ'пия о с в і т і і ь о ї д і п л і л і о с і  і . і і ц с і п і и т у  
> сф е р і п р о ф е с ій н о ї  (н рофееі її но - ге V п іч н о ї)  о с в і т

(піл попіл по ло етап і 15 Закот України «І Іро ліцеїпуиаимя вмлів господарської ліялмюсі і»)

Ній розширений проваджений освітііьої діяльності у сфері професійної
(професійно-1еміічпої) о с в і т _________

Заночаї к) вашім >світпьої діяльності за професією 8331 Тракторист________

Них. /У» заяви юридичної особи 
01-12/616

дата 02.12.2019

Их. № заяви юридичної особи 
3788/0/10.1-19

дата 05.12.2019

1 Іаіімспуванпя юридичної особи 
Ідентифікаційний код юри шчпої 
особи

Ипіие професійне училище № 22 м. Сарни 
02547116

Ннд підготовки, код та первинна професійна підготовка,
найменування професії, зазначені 11 і д в и і це 1111 я ква і і і ф і ка ції, 11 рофее і й но-
юридичною особою V заяві технічне навчання за професією

8331 І рак горнет

Запона і кування освітньої діяльності за професіями:

Кил в і. її іи і 
К іасіїфіклюро 
м професій ДК 

003:21)10

833 1 

8331

1 Іаимсиуваїши 
професії

1ракторнст

Пил професійної 
ПІДГОТОВКИ

первинна
професійна
підгоювка

Ліііеіпованни 
обеш (осіб)

60

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

другий
(базовий)

1 рак юрист підвіпценіїя
кваліфікації

15 друї ий 
(базовий)

8331 1 рак горне і професійно- 15 перший
технічне (початковий)
навчання



Про розширення провадження оевії пьої діяльності ліцензія г\ 
у сфері професійної (прО(|)ССІҐіІІО-(СМІІЧІІОЇ) пені І и

(відповідно до стаї іі 15 Закон} України «1 Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Un i розширення НрОВаД/КСІІІІЯ ОСВІ І ІІЬОЇ діяльності у сфері професійної 
_______  (професійно- ГЄХIIІЧІІСіО ОСВІ ПІ____________________
Започаткувапня освітіп.ої діяльності за профссіпо 8339 Маиіиніст дорожньо- 
будівельних машин

Них. № заяви юридичної особи 
01-12/614

дата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3789/0/10.1-19

дата 05.1 2.2019

1 іаймснувашія юридичної особи Вище професійне училище № 22 м. Сарни
Ідентифікаційнії й код ю р и д 11 ч і юї 
особи

02547116

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

первинна професійна під і о гонка, 
професійно-технічне навчання та 
професією 8339 Машиніст дорожньо- 
будівельних машин

Започаткувапня освітньої діяльності та професіями:

Код ЗІ ІДІІО 3 
Класифікатор 
ом професії І 
ДК 003:2010

1 Іапмснуианпя професії Вид
професій мої 
підготовки

Ліцевзо
капни
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8339 Маїшшісі дорожньо- 
будівельних машин

первинна
професійна
підготовка

зо греіій
(вищий)

8339 Машині ст до рож 11 ьо- 
будівельних машин

професійно-
технічне
навчання

зо третій
(виший)



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно
___________________________ технічної) освіти
Збільшення ліцензованого обсягу за професією 6111 Плодоовочівник

Вих. № заяви юридичної особи 85 дата 13.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3716/0/10.1-19

дата 02.12.2019

І Іайменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «1 Іовосслицький 
професійно-технічний аграрний 
ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 40815593
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу за 
професією 6111 Плодоовочівник

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

1 Іайменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційної- 
о угрупування)

Вид
освітньої
діяльності

Ліцензований обсяг 
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно 
-технічної) 
освіти

За
ліцензією

За заявою 
юридичн 
ої особи

61 1 1 1 Ілодоовочівник
і

1 Ірофесійно 
-технічне 
навчання, 

підвищення 
кваліфікації

25 60 Другий
(базовий)



Про розширення ІірОВіІД'/КСІІНЯ ОСІЙ ГНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ліцензія іу у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (профссійно- 
__________________________ технічної) освіти
Збільшення ліцензованого обсягу за професією 6121 Оператор з ветеринарної о 
оброблення тварин

Вих. № заяви юридичної особи 84 дата 13.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3715/0/10.1-19

дата 02.12.2019

1 іайменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «1 Іовосслицький 
професійно-технічний аграрний 
ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 40815593
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу за 
професією 6121 Оператор з 
ветеринарного оброблення тварин

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:

Код згідно 3 
Класифікатор 
ом професій 
ДК 003:2010

1 Іайменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційної' 
оугрупування)

Вид
освітньої
діяльност
1

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) 
освітиЗа

ліцензіє
ю

За
заявою
юридич

ної
особи

6121 Оператор з 
ветеринарного 

оброблення 
тварин

1 Іерепідг 
отовка

25 60 Третій
(вищий)



П * •  « •срелік ліцензіагів,
яким оформлено ліцензії на провадження• •• • • ■ • ■ •• »• • ОСВІТНЬОЇ діяльності у ефері фахової псредвншої освггн

№
з/п Найменування лїцензіатів

1. Одеська національна академія харчових технологій

2. Кам'янський державний енергетичний технікум

3. Національна металургійна академія України

4. Куп'янський автотранспортний коледж

5. Державний навчальний заклад «Запорізький будівельний центр 
професійно-технічної освіти»

6. Херсонський національний технічний університет

7. Калинівський технологічний коледж

8. Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет 
«Миколаївська політехніка»

9. Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та 
права»

10. Гайсинський медичний коледж

11. Педагогічний коледж Чернівецького національного університету 
ім. ІО. Федьковича

12. ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНО УЧИЛИЩЕ»

13. Глухівське медичне училище - комунальний заклад Сумської обласної 
ради

. 14- «Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці 11»

15. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»



/  /додать; ^  '
до наказу Міністерства освіти ; на\ ки 
України віл/о( №  2019 р. А» / (  № • * •

Оформлення ліцензії на провадження осві і ньої ліялі.иое і і 
лінензіаіу у сфері фахової перелвпіної освіт

(відповідно до п> нкі) 6 часі мни першої Сіамі 7 Закон)  ̂ країни «І Іри .пцсип шпшм іииіи 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділ) XIV І Ірикініїсних іа перехідних 

положень Закон) України «Про фахов) передвиш) освії)»)

Вих. № заяви юридичної особи
_______________ 219/01 - 13
Вх. № заяви юридичної особи

дата 19.11.2019 

дата 25.1 1.2019
__________________ 3931/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Одеська національна академія харчових 
^технологій 
02071062

№ Шифр Галузь знань Код 1 Ідймсн) наннх .'linen юианий
з/п галузі спеціальності спеціальності обсяі. осіб

знань (11 ;і и.ішім) 
к\ рсі (ропі 
намчішіні)

Для відокремлених сі рукіх ріІІІХ ІіідроІДІ . І ІВ
Механіко-1схнолої ічпніі коледж Одеської національної академії

харчових технологій (ідентифікаційний код відокремленої о НІ.іро і. І І. І у
юридичної особи - 26388616)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 13
Механічна
інженерія 133 1 алузеве

машинобх і> ванни ;о

2. 14 Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

40

Авіома і н кіція іа

3. 15 Автоматизація та 151 коміГюіерпо- зоприладобудування інтегровані
технології

4. 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові і ох і ю. ки іії 100



Оформлення ліцензії на провадження оевітиьої діяльності 
ліцензія гу у сфері фахової ііередвшіїої оевіт и

(відповідно до пункту 6 часі ини першої етап і 7 Закон) України «1 Іро ііцен і\ нннпя ми і і к 
господарської діяльності», піди) нкі) 6и>нкі) Zpuui.i) X1N 1 Ірнкіїщсннх имісрсхідних 

положень Закону України «ІІрофахон\ переднпін) освіі\»)

Вих. № заяви юридичної особи
717/01-13

дата 19.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3932/0/10-19

лага 25 .11 .2019

Найменування юридичної особи Одеська національна академія харчова ч
технологій
02071062Ідентифікаційний код юридичної 

особи

№ Шифр 1 алузь знань Код 1 Іанмсн) пання Л іасн юн.ній
з/п галузі спеціальності снсціальнос її оосяі . осіб

знань (на одним) 
їх) рсі (ропі 
ііанчаніпі)

Для відокрем. іених структурних підрозділів
Одеський технічніш коледж Одеської національної академії харчовії х

технологій (ідентифікаційний код відокремленої о нідромі.і) юридичної
особи -  00389162)

Під і о гонка ф;іхової о молодшої о бакалавра

1. 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Г.копоміка 40

2. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси.
банківська справа 

та страхування
25

3. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг зо

4. 07 Управління та 
адміністрування 076

І Іідприсмництво, 
торгівля га біржова 

діяльній ь
60

5. 12 Інформаційні
технології 121

Інженерія 
прої рамної о 
забезпечення

Зо



6. 12 Інформаційні
технології 123 Комп'ютерна

інженерія 90

7. 14 Електрична
інженерія 142 Енергетичне

маїїіиііобулуваїїпя 85

8. 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові іехіїології 80

9. 18 Виробництво та 
технології 182 Технології легкої 

промисловцем
80



Оформлений ліцензії на принадження нені і мьої ліяльное і і 
ліпеїпіагу у сфері фахової пере іннніої осипи

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про .ііцснчування виді» 
господарської діяльності», підпункт) 6 пункт) рочді і) ХІ\' Прикінчених і і іерсхі ішо 

положень Закону України «І Іро фахову передвиїн) оевгі) »)

ІЗих. № заяви юридичної особи
720 01-13

Вх. № заяви юридичної особи
_______________  3933/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

дата 19.11.2019

дата 25.11.2019

Одеська національна академія харчових
технологій
02071062

№ 
і п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
снсіїіа.іьііос і і

Най м с н у пан н я J1 і і іон зо на н и її 
снсіїіаіі.ііосіі обсяі. осіб 

(па одном) 
к\рсі (ріні і 
напчамип)

Для відокремлених структури II х підрозділ і в
Коледж нафтогазових технологій, інжен 

Одеської національної академії харчовії' 
код відокремленої о підрозділу юрі

ерії і а імфрасі р \кіу рн сервісу 
і і ех її о. і о і і іі ( і. ієн і ік|)і ка н і її и и и 
іднчпої оеобв -  38478573) 
шюі о бакалавраПідготовка фахового модо

1. 07
Управління та 

адміністрування 075 Марксі и н і 40

1 Іідмрис мництво. 
торгівля та біржова 42

ДІЯЛЬІІІСІ ь

Г.колоіія ЗО

Нлскгросисрісіика. 
електротехніка іа 59 
елек і ромехаиіка

Автомаїизація і а
• х 6 коми ютерно-

ііпсгровані

2. 07 Управління та 
адміністрування 076

3. 10 Природничі науки 101

141

151

4. 14 Електрична
інженерія

5. 15 Автоматизація та 
приладобудування



ІСХІІОЛОІ ії

6. 16 Хімічна та 
біоінженерія 161

172

Хімічні технології 
та інженерія

Телекомунікації та 
радіотехніка7. 17 Електроніка та 

телекомунікації

8. 18 Виробництво та 
технології 185

Мафтога юва 
інженерія та 
технології

1 огельно- 
ресіоранпа справа9. 24 Сфера

обслуговування 241

10. 24 Сфера
обслуговування 242 1 урнІМ

38 

ЗО

52

76

39



До/ui і ок S 4
ло пакту Мінц;ісргт на осн іііі і і '-оА' 
України піл ^ ^ 2019 р. .У» ^  '

Оформлені ті  ліцензії на провадження освіт ньої діяльності 
ліцензій гу у сфері фахової ііерелвніної освіги

(вілмовілно ло пункту 6 часі шиї першої с гаї і і 7 Закон\ України - Про ііііси п вліпи ,п пі 
ГОСПОЛарСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». ПІЛІП ІІКГу 6 nyilKT) 2 ріНЛІ.іу  \ І \  І ІрИКІїІІІСМИХ ■ срсм їм 

положень'Закот України «І Іро фа\ои\ перелитій осии\ і

Вих. № заяви юридичної особи лага 19.1 1.2019
715

Вх. № заяви юридичної особи лата 26.1 1.2019
____ 3948/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Кам'янський державний енерісі ичпий 
технікум
00129337

№
з/гі

Шифр
галузі
знань

1 алузьзнань Кол 1Іаммсн\пан н я Ліпсіпонаппп 
спеціальності епеїііалі.поеіі окоп, осіб

(на и ип)М\ 
іч> рсі (римі 
iiaioiainivi)

1.
10

П і д г о т о в к а  ф

1 Іриродиичі 
науки

л х о в о іо  м о л о д ш о ї  о б а к а л а в р а

101 Екологія 40

103 1 Іа\ кн про Землю >0
2,

10 1 Іриродиичі 
науки

3 .
12 Інформаційні

технології
122 Комп'їоіерпі па\ки 50

123 Комп’ютерна
інженерія

141 Е л е к і р о е п е р і е і и к а .  60 
електротехніка та 
електромеханіка

4.
13 Інформаційні

технології

5.
14 Електрична

інженерія

6.
19 Архітектура та 

будівни ці во
192 Будівництво та 60 

цивільна інженерія



7.
19 Архітектура та 193

будівництво
І СОЛСМIH U

■землеустрій



О ф о р м . і с і і і п і  л іц е н з і ї  на п р о в а д ж е н и й  о с в іт н ь о ї  д ін л ь н о с т і  
л іц е н з ій  і у у сф е р і ф а х о в о ї  пере ( в и щ о ї о с в іт и

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

положень Закону України «І Іри фахову псрелвиїцу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-17/678

дата 21.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3292/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи 1 Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070766

№
з/п

Шифр
галузі
знань

1 алузьзнань Код
спеціальності

1 Іліімсн) вашім 
спсціальпосіі

Ліцензований 
обе я і. осіб 
(на олііомз 
К) |НІ (ропі 
навчання)

Дли відокремлених структурних підрозділів
Коледж Національної металургійної академії України (ідентифікаційний 

код відокремленої о підрозділу юридичної особи -39213X17)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07 Управління та 
адміністрування 076

1 Ііднриємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
100

2. 15 Автоматизація та 
приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані
ІСХНОЛОІ ії

зо

603. 13 Механічна
інженерія 133 Галузеве

машинобудування

4. 13 Механічна
інженерія 132 Матеріалознавство зо



Додаток -б* ^
до пакту Міиіс,і$рства освіти міачкп 
України від“* ^ 5  2019 р. № / і  / ґ  1-

Оформлении ліцензії на нронад'/кенни оені і ньої дінлі.нос і і 
ліцензій іу у сфері фахової пере івиїпої оені і и

(відповідно ло пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ;ііиеіп\ ванпя видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділ) XIV Прикінцевих га перехідних 

положень Закону України «І Іро фахову иередвищч освіту»)

ІЗих. № заяви юридичної особи
369

20.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи дата 28.11.2019
3995/0/10-19

1 Іайменування юридичної особи Кун'янський автотранспортний коде
Ідентифікаційний код юридичної 02128371
особи

№
з/п

Шифр
галузі
знань

1 алузь знань Код
спеціальності

1 Іаимснуваннн 
спеціальності

Ліцензований 
обея І . осіб 
(на о иіом) 
к> рсі (ропі 
навчавші)

II ід готовка фахового молодшою бакалавра

1. 27 Транспорт 274 Автомобільний
транспорт 70

2. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
і рамс пор і і)

140



Оформлення ліцензії на провадження пенітвої діяльності 
ліцеїиіату у сфері фахової нсрслвиїпої освіт

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

положень Закону України «Про фахов\ переливно освіту»)

Них. № заяви юридичної особи дата не зазначено
1 Іе зазначено

Вх. № заяви юридичної особи дата 286.1 1.2019
3994/0/10-19

1 Іайменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Запорізький будівельний центр 
г і рофес І ЙII о-тех 11 і ч І юї ос в і ти »

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536478

№
з/п

Шифр
галузі
знані.

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іайменування 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одном\ 
к\ рсі (році 
нанчаїної)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

м истецгво
029 Інформаційна, 

бібліотечна та 
архівна справа

зо

2_
19 Архітектура та 

будівництво
192 будівництво та 

цивільна 
інженерія

зо



Оформлення ліцензії на провадження освіт ііьої діи.тьііост і 
ліцснзіату у сфері фахової перед вищої освіт и

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «І Іро ліценчу нашій нидів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих га перехідних 

положень Закону України «Про фахову иередвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
297

лата 19.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3998/0/10-19

лага 28.1 1.2019

1 Іаймспування юридичної особи Херсонський національний гехнічішії
університет
05480298Ідентифікаційний код юридичної 

особи

№
з/и

Шифр
галузі
знань

Код
спеціальності

І Іаіімсну ванн» 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг. осіб 
(на одному 
к\ рсі (році 
навчанюі)

Для відокремлених структурних підрозділів 
Ккоиоміко-гехнолої і ч її її 11 технікум Херсонської о національної о 
технічного університету (ідей і ифі капі її IIIIII код відокремленої о 

підрозділу юри пічної особи -  04606633)
Підготовка фахового молодшої о бакалавра

1. 07 Управління га 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування 40

2_ 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
зо

3. 07 Управління та 
адміністрування 076

1 Іідирисмницт во, 
торгівля га біржова 

діяльність
50

4. 12 Інформаційні
технології 121

Інженерія
програмного
забезпечення

зо

5. 18 Виробництво та 
технолог ії 182 Технології легкої 

иромисловост і зо



Оформлений ті і ueiitiï на провадження освітньої діяльності 
лінем на гу у сфері фахоїшї нерелннпіої освіт

(нідповілно до пункту 6 частини першої статі і 7 Закону України «І Іро ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV І Ірикіппсвих іа перехідних 

положень Закону України «Про фахов\ породвиїцу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи дата 21.11.2019
__________________ 02-297/ U  -12
Вх. № заяви юридичної особи дата 27.1 1.2019
__________________3977/0/10-19
І Іайменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Калинівський технолог ічпий коледж 
03062906

№ Шифр 1 адузь знань Код 1 Іайменування Ліцензований
з/и галузі спсціальносі і спсціальносі і ООСЯІ . осіб

знані. (на и міом) 
к\ рсі (ропі 
павчаніні)

Підготовка фахової о молодшої о бакалавра

1. 02 Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 60

і 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаі кування
40

3. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
40

4. 13 Механічна
інженерія 133 1 алузеве

машинобудування 75

5. 14 1лектрична 
інженерія 141

І-.лектроенері ет ика, 
електротехніка га 
електромеханіка

50

6. 18 Виробництво та 
технології 182 1 ехнології легкої 

промисловос 1 1 85



Дола гок * /0
ло накачу Міністерства освіти і на\ ки 
України ін;і^г >^2()19 р. \ /У " / ґ ] <-

Оформлении ліцензії на ііровалжсішіі »сні і і іь о ї  ліильносі і 
ліцензій гу у сфері фахової нсрсдвнщої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої етапі 7 'Закону України «1 Іро лінеігп вашої видів 
іоснодарської діяльності», підпункт) 6и\пкг) 2 розділ) XIV Прикінцевих іа перехідних 

положень Закону України «Про фахон\ ііерсдвині) освіту»)

ІЗих. № заяви юриличної особи
89

лата 19.11.2019

Вх. № заяви юриличної особи
3966/0/10-19

лата 26.1 1.2019

Найменування юриличної особи Виший навчальний чаклал 
« М і ж паролі і и й технологічний 
університет «Миколаївська полі гехніка»

Ілснтифікаційпий кол юриличної 
особи

32819640

№
ч/п

Шифр
галузі
знань

1 ал>зьзнань Код
спеціальності

1 Іапмснуиання 
еііеціальност і

Ліцей іовапип 
обея і. осіб 
(на одном) 
к\ рсі (році 
навчаїипі)

Підготовка фахового мололнюіо бакалавра

1.
07 Управління та 

алміпістрування
071 Облік і

ополаткування
15

2.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

10

3.
27 Транспорт 274 Авіомобільпий

транспорт
60



Оформлення ліцензії на нроналжснни освіт ііі.ої діялмюеі і 
лінем пату у сфері фахової нсрс/інніної осні ї н

(відповідно до пункту 6 частини першої етат її 7 Закону України «і Іро ліпсігп каїн і» видів 
господарської діяльності», підпункт) 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих га перехідних 

положень Закону України «І Іро фахову передиишу освіту»)

Них. № заяви юридичної особи
302

дата 19.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3936/0/10-10

дата 26.1 1.2019

1 Іайменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклат 
«Львівський університет бізнесу та 
права»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

32408165

№ 
з/11

Шифр
галузі
знань

1алузь знань Код
спеціальпосі і

1 Іайменування 
спсціальносіі

^Іі Пензо вапни 
оосиі. осіб 
(на іі.іііимі 
к\ рсі (ропі 
ііавчаннії)

Цля відокремлених сірукіуриих нідроіділів
С і рукі у ріши ні дрогділ Приват ното ніпноіо навчального іаклалх 
«Львівський універеиіеі бініссу іа нрава» - Коледж Львівської о 

унівсрси і сіл бізнесу га нрава (ідем і ифікаційниіі код відокремленого 
підрозділу юридичної особи -  36738876)

Підготовка фііхового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

50

2_ 08 І Іраво 081 1 Іраво 50

12 Інформаційні
технології

123 Комп'ютерна
інженерія

50



до накату М \\у#упсл  на осипи і
У країн и ці іу'>' /ос 201У р. .У

ІДІ КІ1

Оформлений ліцензії на ироваджспіш пені і і і ь о ї  діильносі і 
лікензіату у сфері фахової передіинної пені і н

(відповідно до пункту 6 частин першої ста 11 і 7 Закон) України ■ І Іро litten і\ н.імнм ки їж 
господарської діяльності», підпункту 6 пункт) 2 розділ) XIV І Ірикіїщешіч u  ерочі ншч 

положень Закону України «ГІрофахонч перелкмпі) пені і \ )

Вих. № заяви юридичної особи
_________________ 255
Вх. № заяви юридичної особи
__________________4039/0/10-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

дата 19.11.2019 

дата 29.1 1.2019

Гайсинський медичний коледж 
02011019

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код 1 ІаПмси) ванни Дінем кшаїнпі 
спеціально«, і і спеціальний і оосяі.оеіо

(і■ :і її іінім) 
К> |>сі (ропі 
наїніаімін)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
22 Охорона здоров'я 223 Медсесіринсіво 210



Додаток З  /З  
до наказ\ М і 1 
України під атхУ * .

.'ис і на ос и 11 и L;i;j-Wxii 
/•< 2019 о V' / і  ’Я  ' С

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльност і 
лінензіату у сфері фахової передвніної нені їм

(відповідно до пункту 6 частини першої статі і 7 ’Закону України «Про лімсігр ванни видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункт\ 2 рочлі.п XIV Прикінцевих іа перем інн\ 

положень'Закону України «І Іро фачоїп ііередініїпч осиіі\ і

Вих. № заяви юридичної особи дата 25.1 1.2019
01-20/127

Вх. № заяви юридичної особи лага 28.1 1.2019
4000/0/10-19

Найменування юридичної особи Педагогічний коледж Чернівецької о 
національного університету ім. І() 
Фсдьковича

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125680

№
з/п

Шифр
галузі
знань

1 алузьзнань Код
спепіальнис і і

1 Іайменуваннн Лінем юпаний 
сиспіальное і і обсяі. осіб 

(на одному 
к\ реі (році 
нанчаніоі)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і .
і . 0спорт

2. 01 Освіта/Педаї огіка 014

013

С ередпя освіта
(Музичне 60 

мистецтво)

1 Іочаткова освіта 320 

Лошкі.тьна осві і а 1 ЗО

3. 01 Освіта/І Іедагогіка

4. 01 Освіта/1 Іедагогіка 012



Оформленші ліцей тії ікі провадження осві і пі.ої дія. плюс і і 
ліцепііа ту у сфері фахової нерелвипюї освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про .‘ін іоїт ванни видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV І Ірикіїшсвих іа порскі іші\ 

положень Закону України «Про фахову перодвиїпу оовіїу )

Вих. № заяви юридичної особи
__________________ 01/180
Вх. № заяви юридичної особи
___________  3934/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

дата 18.1 1.2019

дата 25.1 1.2019

ДЕРЖАВІ 1ИП НАВЧАНЬ! НІН 
ЗАКЛАД «ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ 
ПРОФЕСІЙНЕ ХУДОЖНС 
УЧИЛИЩЕ»
02545548

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іаймопу паї пін Чіпси кждшш 
споціальносіі обеяі. осіб 

(ни о іінін\ 
к\ |к і (році 
11,001.01101)

Підготовка фахового молодики о бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 30 

Образо творчо
МІІСІСЦІВО.

декоративне ЗО 
мистецтво, 
реставрація

2. 02 Культура і 
мистецтво 023



Додаток »/
ло наказу ЧЦиіс^рсіва осні ппцнд^ки 
України нкФ*  'С* 2019 ,' .4 *^  * ' *

Оформлений ліцензії на проваджений освітньої дінльносіі 
лінензіагу V сфері фахоної нсре інмшої огні і н

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «І Іро ліцензування нидів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих іа перечі иш\ 

положені. Закон) України «І Іро фахон\ мередтіш) осні і у )

Вих. № заяви юридичної особи
629

Вх. № заяви юридичної особи
3769/0/10-19

дача 01.1 1.2019

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

лата 12.1 1.2019

І л>хінське медичне \чи.іиіие -
ко\і) пальний іаклад С\ мської обласної
ради
02011568

№
з/п

Шифр
галузі
знань

І алузь знань Код
спеціальності

1 Іаіімсії) шиши 
спеціальності

Лііісн кж.пшп 
обеяі. осіб 
(на олномл 
к\ реї (році 
маичаїноіі

П ідготовк а  ф ахов ого  м ол од ш ої о бак а л а в р а

1.
22 Охорона здоров я 223 Медсестри і їство 150



Додаток $ 
до наказу Мі 
України ві;

ejpc і на осшт и uioa^.i 
2019 р. №  S f ' " '

Оформлення ліцензії на провадження освіміьої діяльності 
ліцензій!) у сфері фахової исрсдвиїиої оевіїи

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

положень Закону України «Про фахову передиищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
351/ИА/20І9

дата 26.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
4009/0/10-19

дата 29.1 1.2019

Найменування юридичної особи «Закарпатський угорський інстіт і 
імені Фсренца Ракоці II»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22112656

№
з/п

Шифр
галузі
знань

І алузь знань Код
спеціальносі і

1 Іаимену вашої 
спеціальності

Ліцензований 
обеяі. осіб 
(на о д н о м у  

к\ реі (ропі 
навчання)

Підготовка фахового молодшої о бакалавра

1 . 01 Освіта/І Іедагогіка 012 Дошкільна освіта 25

2.

3.

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 20

07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування 25

4. 24 Сфера
обслуговування 242 Туризм 25

5. 1 1 Математика та 
статистика 1 ІЗ 1 Ірикладна 

матемаїика 25



Оформлення ліцензії на провадження освітньої ліяльносіі 
ліцензій ту у сфері фахової нередншної оевіїи

(відповідно до пункту 6 частини першої етапі 7 Закону України «І іро ліцепзу напни видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих іа перехідних 

положень Закону України «І Іро фахову иередвиїцу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи дата 12.11.2019
3554

Вх. № заяви юридичної особи дата 28.1 1.2019
4005/0/10-19

1 Іайменування юридичної особи 1 Іриватне акціонерне товарнегво 
«Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління 
персоналом»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00127522

№ 
3/II

Шифр
галузі
знань

1 алузь шапь Код
сі ісціа. і м юс 11

1 ІаІ-імепу напни 
спеціальності

ЛІЦЄІІЗОНЛІІИЙ 
обсяі. осіб 
(на отому 
курсі <рипі 
ііііичлнті)

Для відокремлених структурних иідроіді.іів 
Коледж при 7і\и і омнреькому і не і и г> іі Приватного акціонерної о 

товарне і ва «Винній навчальний заклад «Міжрсі іональна Академія 
управління персоналом» (ідентифікаційний код- 30482918) 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування 65

т
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси.

банківська справа 
та сі рахування

35

Коледж при 1 Ієн і ра.імюу країнському інсміїу іі ІІрпнаїного 
акціонерної о іонарисіна «Вишин навчальний іак.іад 
«Міжрегіональна Академія у правління персоналом» 

(іден гифіканійннй код -  36376352)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07 Управління іа 072 Фінанси. 25



адміністрування банківська справа 
та страхування

і 08 І Іраво 081 1 Іраво 25

Коледж мри 1 Ірикарна тсьь 
При ні) гною акціонерної 

«ЇМ і ж рс гі о н а л ь н а А кале м і а

„ому і не і н і у і 
о товариства 
уира вліпня 
кол 363762

аховою мо к

і імені Михайла 1 р\ 
«Вишнії навчальнії 
іерсоналом» (іленти 
37)

шевської о 
іі іаклал 
фікапійпнй

Цілю гонка ф ілшою бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент

50

Коледж при Нюгннському і не і и і у іі При на і мої о акіїіоііерною 
товариства «Виший навчальний іаклал 

«Міжрегіональна Дкадемія управління персоналом» (іленінфікаиійний
код -  364831361

Підготовка фаховою мололшою бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
га страхування

25

2

3.

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 25

23 Соціальна
робота

231 ( оціальна робота 100

Хмельницькіїи економіко- 
іоварнсгва 

«Міжрегіональна Дкадемп

-правовий колелж Приватною акціонерною 
«Вищий навчальний гаклал 
управління персоналом» (ілен і нфікаиійний 
кол -35839701)

»аховою молодшою бакалавраНіліоговка <|

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
20

2.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

20

3. 08 І Іраво 081 1 Іраво 50

4.
24 Сфера

обслуговування
242 Гуріпм 50



Перелік ліцензій гів,
яким звужено проваджений оскі і иьої діяльності 

у сфері ВИЩОЇ освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 
економічний університет імені ІЗадима Гетьмана

2.
Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і 
підприємництва» для Економічного коледжу Приватного вищоро 
навчального закладу «Університет економіки і підприємництва»

3. Рівненький державний гуманітарний університет

4. Національна музична академія імені 11. І. Чайковського

5. Львівський торговельно-економічний інститут

6. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Львівський медичний інститут»



Додаток & ?
до наказу Міністерства ос віти і науки 
У країї і и ні. і ГУ  / у  2019 р. № / г / г - ^

Про звуження провадження осві гньої діяльності ліцензія ту
у сфері В И Щ О Ї осві ти

(відповідно до етапі 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Втіх. № заяви юридичної особи 01/12-469 02.12.2019
Вх. № заяви юридичної особи 4106/0/10-19 05.12.2019
1 Іаименування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 

« К иївс ь ки й н а ці о н ал ь 11 и й 
економічний університет імені 
Вадима 1 егьмана»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070884
їли іііііі и^ш і інші л  іілнмиї. і і у |л оішк/і ос ін і н

Імснінсннн ліцензованої о обсягу осві піьої діялмюсі і за спеціальностями:

№ 
3/11

Шифр і назва галузі 
знань Код і найменування 

спеціальності

Ліцензований 
обсяг, 

осіб ( за 
ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

ІІідтотовка бакалаврів
1. 05

( оціальні та 
новедінкові науки

051 Р.кономіка
800 700

Підготовка майстрів
1. 05

С оціальні та 
новедінкові науки 
07
Управління та 
адміністрування

051 Р.кономіка
550 450

076 1 Ііднрік мництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

200 120

3.

4.

12
Інформаційні
іехнології

122 Комп’ютерні 
науки 100 50

28
1 Іублічне управління 
та адіністрування

281 Публічне 
управління та 
адінісірування

80 40



о

Додаток
ло наказу Мінтс ісг>сі на освіти і иаі^и 
України від/#' /# -2 0 1У р. .V /?  /  г

Про звуження провадження освіт ньої діяльності ліцензія гу
V Сфері ВІ11І10Ї освіт

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про лінемзування вплів гоеіюлареької іія.іьноеіі»)

Них. № *аяви юридичної особи 92 26.1 1.2019
Ііх. № заяви юридичної особи 
4067/0/10-19

02.12.2019

1 Іанмспуванпя юридичної особи Приватний вищий навчальний 
заклад «Університет економіки і 
підприємництва»

їденіифікаційиий код юридичної особи 22783304
1 Іанмспуванпя відокремленого 
сіруктурпого підрозділу юридичної особи

Економічний коледж Приватного 
вищого навчального закладу 
«Університет економіки і 
підприємництва»

Ідеш ифікаційиий код відокремленого 
стру ктурного підрозділу юридичної особи

38171258

Опт звуження провадження осві і ньої ліяльност і сфері вищої освіт
ІІрміїиіісііин частини провадження освігньоїліяльності за напрямами

піл готовки, снсніалмюсіямн:
Шифр і а найменування Код та найменування Ліцензований обсяг

галузі знань специальное і і Існуючий
(д.ф.п./з.ф.п./в.ф.

п.)

Після звуження 
(Д.ф.Н./і.ф.ІІ. 

в.ф.н.)
1 Іідготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,
від 27.08 2010 р. № 787)
11 і л гот о в ка ба кал а в р і в

1. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

45/45/0 0/0/0

-* 0305 1 кономіка та 
підприємниці во

6.030508 Фінанси і 
кредиІ

45/45/0 0/0/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і 
ауди і

ЗО/ЗО/О 0/0/0

4. 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.050601 
Мепеджмен і

50/50/0 0/0/0

Підготовка спеціаліст ів
1. 0305 Економіка та 

підприємниці во

7.03050401 Економіка 
підприємства (за 
в и да м и е ко и о м і ч 11 ої

45/45/0 О'О/О



лі ял ы юсі і)
0305 Іікономіка га 7.03050901 Облік і ЗО/ЗО/О 0/0/0
підприємниці во аудит

3.

0306 Менелжмеїп і

7.03060101 
Менеджмент 
організацій і

50/50/0 0/0/0

алмії парування адмінісірувапня (за 
видами економічної 
діяльності)

11 і л ГО і о вк а ми гістрі в
1. 8.03050801 Фінанси і 15/15/0 0/0/0

0305 1 кономіка га креди г ( за
підприємництво спеціалізованими

програмами)
2.

0306 Мепелжмеи і і

8.03060101 
Менеджмент 
організацій і

10/10/0 0/0/0

адміністрування алмініс іру вання (за
видами економічної
діяльності)

Шифр і назва галузі Код і
№
з/п

знані> найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг Остановит и

1 Іідготовка молодших спсціалісі ів. бакалаврів, спеціалістів. магістрів
Н цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів. бакалаврів.

спеціаліст іи. маї ісірів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за
якими здійснки іься мілго гонка здобувачів ни тої освіти за ступенем (освітньо-

к наліфікаційпим рівнем). га ліцензованої о обсягу (таблиця «Узагальнений перелік
снеціалміостей га ліцензовані обеяі и» і відповідно до наказу Міністерства оевіїи і
науки України віл 19.12.2016 № 1565 «1 Іро узагальнення переліків спеціальностей.
ліцензованих обеяі ів вищих навчальних заклалів га переоформлен пя сері ифікаї ів

про акрелигацію напрямів га спеціальностей», зареєстрованогон Міністерстві
юсіиції України 10 січня 2017 року за № 20/298X8 (далі -  наказ № 1565)*

111 и о ювка бакалаврів
1. 07 Управління та 

алмініеірувания

076 1 Іідприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

40 0

Нілі оювка спеціалістів
1. 05 Соціальні та 

поведіикові науки 051 1 кономіка 50 0
2, 07 Управління та 071 Облік і 60 0алмініс і р> вання оподаткування
% 07 Управління га 

адміністрування 073 Менеджмент 100 0



з
4. 07 Управління іа 

адмініеі рувашія
076 11 іди рисліпиш во, 
іоріівля га біржова
ДІЯЛЬНІЇ І,

40 0

Дли відокремлених сірукіхриих підрозділів: 
Ккоиомічиий коледж ІІрииаішно кінного навчальною заклад} 

«У нікерси і от економіки і иідиршмнпігі на»
(адреса: 29016, м. Хмельницький, пул. Львівське шосе. 51/2. 

ідснімфікаційний код 38171258)
Шифр та найменування 

галузі знань
Код та найменування 

спеціальності
Ліцензований обсяг

Існуючий
(д.ф.п./з.ф.п./в.ф.

м . )

1 Іісдя звуження 
(д.ф.п./з.ф.н./ 

в.ф.н.)
ІІідгогонка молодших спеціалістів

1 . 0305 Нкономіка та 
підприємництво

5.03050401
I і коном і ка
II іди рік мова

50/0/0 0/0/0

"1 0305 Нкономіка іа 
нідирж МІІІІНІ во

5.03050801 Фінанси і 
кредиI

50/0/0 0/0/0

"Xл. 0305 Нкономіка га 
підприсліпиш во

5.03050802 Оціночна
ДІЯЛЬІІІСІ І»

30/0/0 0/0/0

4. 0305 Нкономіка та 
підприємництво

5.03050901 
Вухгал юрський 
облік

35/0/0 0/0/0

5.

6.

0306 Менеджмеїгі і 
адміністрування

5.03060101 
Організація 
виробі і и ні ва

50/0/0 0/0/0

0501 Інформаїика 
іа обчислювальна 
ісхпіка

5.05010301 Розробка
програмного
забезпечення

35/0/0 0/0/0

іменшеннн ліцензованого обсягу нрокадженнн освіїньої діяльності за
сиеніальносіимн:

№
-з/п

111 ік|}р і назва галузі 
знань

Код і
найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг Всіаповиі и

11 ід і о гонка бакаланрік
1 . 05 Соціальні та 

новедінкові науки 051 Нкономіка 50 20
Л

V

07 Управління іа 
адміністрування

071 Облік і 
оподаткування 60 25

07 Управління та 
адміїїісі рувашія

072 Фінанси, 
банківська справа га 
страхування

90 25

4. 07 Управління та 
адміїїісі рувашія 073 Мепеджмеїп 100 35

Дли відокремлених структурних підрозділів:



Ккономічннн коледж Приватної о витої о навчальної о закладу 
«> н і перс місі економіки і підприємництва»

(адреса: 29016. м. Хмельницький, вул. Львівське шосе, 51/2. 
ідентифікаційний код 38171258)

І .
Підгої

05 Соціальні іа 
іюведінкові науки

>вка фаховою молоди
051 1-коном і ка

і ого бакалавра
25 15

07 Управління та 
адмінісіру ваші я

071 Облік і 
оподаткування 50 25

3. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

65 35

4. 07 У правління та 
адмініе і ру вания

073 Менеджмент 50 35

5. 07 Управління та 
адміиіеіруваїїня

076 1 Ііднригмпицтво, 
і ортівл я і а біржова 
ДІЯЛЬІІІСІ ь

25 15

6. 12 Інформаційні
ІСХІІОЛОІ ії

121 Інженерія 
прої рамної о 
забезпечення

35 35



Про звужений провадження освітньої діяльності ліцензіаіу
у сфері вищої освіт

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

Них. № заяви юридичної особи 01 -07/1185 04.12.2019
Вх.
1 Іай

№ заяви юридичної особи 4144/0/10-19 09.12.2019
іменування юридичної особи Рівненький державний гуманітарний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 25736989

Вид звужений провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Зменшення ліцензованої о обсягу освітньої діяльності за спеціальностями;

Мідіотовка бакалаврів

№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

Код і
найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, 

осіб (за 
ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

1. 01 Освіта/І Іедагогіка 014 Середня 
освіта
(Математика) 150 75

2. 1 1 Математика та 
статистика

113 1 Ірикладна 
математика 50 25



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

Вих. № заяви юридичної особи 
1571

Дата: 03.12.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи 
4153/0/10-19

Дата: 10.12.2019 р.

Найменування юридичної особи Національна музична академія імені 
П. 1. Чайковського

Ідентифікаційний код юридичної особи 02214188

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму 

підготовки, спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг 

осіб
Денна/заоч на/вечірня 

форма
Денна/заочна/вечірня

форма
Підготовка бакалаврів

1. 0201 Культура 6.020101 Культурологія 25/0/0 0/0/0

2. 0202 Мистецтво 6.020201 Театральне 
мистецтво 75/0/0 0/0/0

3. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне 
мистецтво 365/0/8 0/0/0

Підготовка спеціалістів

1. 0202 Мистецтво 7.02020401 Музичне 
мистецтво (за видами) 310/2/0 0/0/0

Підготовка магістр в
1. 0201 Культура 8.02010101 Культурологія 

(за видами діяльності) 50/0/0 0/0/0

2. 0202 Мистецтво 8.02020101 Театральне 
мистецтво (за видами) 30/0/0 0/0/0

3. 0202 Мистецтво 8.02020401 Музичне 
мистецтво (за видами) 200/0/0 0/0/0

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:
№
з/п Шифр і назва галузі 

знань
код і найменування 

спеціальності Ліцензований обсяг Встановити

Підготовка спеціалістів
1. 02 Культура і 

мистецтво
025 Музичне мистецтво 312 2



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

Вих. № заяви юридичної особи 
738/01-1.08

Дата: 19.11.2019р.

Вх. № заяви юридичної особи 
4154/0/10-19

Дата: 10.12.2019 р.

Найменування юридичної особи Львівський торговельно-економічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01597980
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

код і найменування 
спеціальності Ліцензований обсяг Встановити

Підготовка бакалаврів
1. 07 Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 60 50

2. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 60 50

3. 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

225 200

Підготовка магістрів
1. 05 Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка зо 25

2. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і 
оподаткування 60 45

3. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 60 45

4. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 50 40

5. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 40 зо
6. 07 Управління та 

адміністрування
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

120 85

7. 08 Право 081 Право 60 50



Додаток _£̂  £
до наказу Міністерства освіти і-надки 
України від' (/ ',/ ,/2019 р. № ^  ^ І

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

Вих. № заяви юридичної особи 
349; 350

Дата: 25.11.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи 
4151/0/10-19; 4152/0/10-19

Дата: 10.12.2019 р.

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Львівський 
медичний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної особи 32893200
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
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
Денна/заочна/вечірня

форма
Денна/заочна/вечірня

форма
Підготовка спеціалістів

1. 1201 Медицина 7.12010001 Лікувальна 
справа 150/0/0 120/0/0

2. 1201 Медицина 7.12010005 Стоматологія 150/0/0 70/0/0

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:
№
з/п Шифр і назва галузі 

знань
Код і найменування 

спеціальності Ліцензований обсяг Встановити

Підготовка спеціалістів
1. 22 Охорона 

здоров'я
221 Стоматологія 150 0

2. 22 Охорона 
здоров'я

222 Медицина 150 0



Перелік
здобувячів ліцензій (ліцензія гін), 

яким відмовлено у видачі ліцензій 
на провадження освітньої діяльності 

(ро шш ренії і провадження 
ОСВІІ  І ІЬО Ї  діяльності) 
у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» 
Рівненської обласної ради

2> Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

3. Національний університет «Львівська політехніка»

4. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

5. Одеський державний аграрний університет

6. Приватний заклад освіти «Навчальио-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

7. Рівненський державний гуманітарний університет

8. Чорноморський національний університет імені Петра Могили



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 
01-16/14-1919
Вх. № заяви юридичної особи 
3630/0/10.1-19
Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Дата 27.1 1.2019

дата 29.11.2019

Одеський державний аграрний університет 
00493008 .......“  ’ ......... .........

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

Ліцензований обсяг

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 207 Водні біоресурси та 
аквакультура за початковим рівнем (коротким 
циклом) вищої освіти
50 осіб (з урахуванням строків навчання)

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 30 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 Закон} ):

- за матеріалами ліцензійної справи якісний склад проектної групи зі 
спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура не відповідає вимогам 
пункту 27 Ліцензійних умов, оскільки з 3 науково-педагогічних працівників один 
не має відповідної кваліфікації із зазначеної спеціальності:

- (Найдіч О. В. -  вища освіта зі спеціальності Ветеринарна медицина, 
кандидат ветеринарних наук 16.00.04 Ветеринарна фармакологія та токсикологія, 
доцент кафедри водні біоресурси);

- відсутнє обгрунтування достатності обладнання для здійснення освітньої
діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
спеціальностями, за якими в навчальному процесі це обладнання 
використовується (порушення вимог додатку 4 до Ліцензійних у м о в ) .____

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. ___



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувачу ліцензії у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
26

дата 16.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3650/0/10.1-19

дата 29.11.2019

Найменування юридичної особи Приватний заклад освіти «Навчально- 
науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42798816

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освітг 
за спеціальністю 271 Річковий та морськиг 
транспорт галузі знань 27 Транспорт

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії у сфері вищої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньо' 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Українг 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України вц 
10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 1: 
Закону), а саме:

- якісний склад проектної групи - 4 особи (Віршубський І. М. - докто{ 
технічних наук (05.08.05 Суднові енергетичні установки і їх елементи), професор 
кафедри екології і хімії, вища освіта за спеціальністю Суднові силові установки 
Самохвалов В. С. - кандидат технічних наук (05.08.05 Суднові енергетичн 
установки і їх елементи), доцент кафедри теплотехніки та гідравліки, вища освітг 
за спеціальністю Теплові енергетичні станції; Каіров В. О. - кандидат технічню 
наук (01.02.04 Механіка деформованого тіла), без вченого звання, вища освіта зг 
спеціальністю Технологія машинобудування; Кузнецов С. О. - без науковогс 
ступеня та вченого звання, вища освіта за спеціальністю Судноводіння ш 
морських шляхах) не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, оскількг 
Каіров В. О. не має кваліфікації відповідно до заявленої спеціальності;

- у матеріалах справи відсутні:
1) обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадження освітньо 

діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявлених ліцензованих обсягії 
(порушення вимог таблиці 3 додатку 4 до Ліцензійних умов);



2) документальне підтвердження доступності навчальних приміщень для осії 
з інвалідністю або інших маломобільних груп населення до будівлі, навчальни: 
аудиторій та об’єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм 
правил і стандартів, що повинно бути підтверджено фахівцем з питань технічноп 
обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, аб< 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежені 
(порушення вимог пункту 33 Ліцензійних умов).

Здобувач ліцензії не забезпечив подання в повному обсязі відомостей пр( 
кадрове та матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності, а саме і 
Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутня інформація щодс 
площ орендованих приміщень та склад проектної групи за спеціальністю 271 
Річковий та морський транспорт (порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов). 
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків: ____ _____ ___
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та е
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов;_________________________________________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов._________________________________________________________________



/Додаток * ^  
до наказу М ^ і ^ ^  гна ос піти і ж »  
України ві;їм /  *С 201') р.

П
/*

у сфері вищ оїосвіт
відповідно до статі і 13 Закону України «Про ліцензування нидів господарської дія.п.носі і»

(далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
01-12/1162
Вх. № заяви юридичної особи 
3677/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 28.1 1.2019

дата 29.1 1.2019

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

І Ігжинський державний > інверсії ісі мені 
Миколи Гоголя
02125668

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

іа

Ліцензований обсяг

підготовка здооувачів випин освіт 
спеціальністю 223 Мелсесірппство \ галун 
знань 22 Охорона здоров'я кі першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіт
90 осіб (з урахуванням строків навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
______________ освітньої діяльності ліцензія 1 у у сфері ВНІЦОЇ освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1 187 (із змінами, внесеними згідно з І Іостановою Кабінет) 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (11 > 11 к* і 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  відсутні копії документів, що підтверджують майнові права па основні 
засоби для здійснення навчального процесу, а саме, копії документів про паявше іь 
клінічних баз для забезпечення фахової підготовки здобувані в витої освіти ні 
спеціальністю 223 Медсесгринство, про які зазначено у матеріалах справи 
(порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов):

-  наявне обладнання та устаткування для підготовки {добувачів за 
спеціальністю 223 Медсестринство є недостатнім для формування у {добувачів 
освіти компетентностей, зазначених у концепції освітньої діяльності іа вка{аною 
спеціальністю, та викладання дисциплін, зазначених у таблиці 3 додаїкл 4 до 
Ліцензійних умов;

-  у матеріалах справи відсутня інформація про доку меп іальие 
підтвердження фахівцем з питань технічного обстеження будівель іа спору л. який 
має кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення 
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобілі.ппх 
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до б\дівді. навчальних к.кв. і. 
(груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, 
правил і стандартів (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);

-  у Єдиній державній електронній базі з питань освіти іаклад освіт не 
забезпечив актуальність відомостей про кадрове забе{печення, а саме, нідех і ні 
відомості про проектну групу спеціальності 223 Медсестрппсіпо іа першим



(бакалаврським) рівнем вищої освіти (порушення вимог пункту 43 Ліцензійних 
умов).

Окрім того, відсутні копії документі, що иісвідчуюіь рінст. кип пфікпі 
членів проектної групи заявленій спеціальності (підпупкі 10 11 \ и к і \ 4о
Ліцензійних умов),______________________
___________________________Пропозиції щодо усунення исдо.ііків:
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в 
електронних відомостях та подати документ відповідно до 'Закону і Ліцей ипних 
умов;
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов.________



Додаток -У У 

до  і іака і\ Міиісьерсі ва оеві і и з^у^к  
України в іл^1 ^ 2 0 19 р. V Я

У,

у ефері вищої оеві І п
(відповідно до етапі ІЗ Закону України «ІІро ліцензування нидів господарської д і н . і ь н о с і о *

(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи
01-53/144__________________
Вх. № заяви юридичної особи 
3682/0/10.1-19

Дата 28.1 1.2019

дата 29.11.2019

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Національний технічний 
«Дн і про вс ька под і тех 11 і ка » 
02070743

\ IIІ перси І Є І

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка здооувачів пінної осінні іа 
першим (бакалаврським) рівнем 
спеціальності 122 Комп'ютерні пачки 
(з можливістю здійснювані ІіІДГОІОВКу

__________________________________ іноземців та осіб без громадяче і ва)
Ліцензований обсяг 500 осіб і і урахуванням строків навчання)

П і д с і а в и  д л я  п р и й н я т т я  р і ш е н н я  п р о  в і д м о в у  у  р о з ш и р е н н і  п р о в а д ж е н н я  
о с в і т н ь о ї  ДІЯ.  II» 11 ОСІ  І у  е ф е р і  ПІННОЇ о е в і  I I I  

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіїпьої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункі І 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у  матеріалах справи відсутня інформація про доку метальне мі мнер їжсння 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, яким ма» 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення тоеіупіюсіі 
до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільппх груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) га 
іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);

-  у Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив актуальність відомостей про кадрове забезпечення, а саме, відсутні 
відомості про групу забезпечення спеціальності 122 Комп'ютерні науки 
(порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов).

Окрім того, відсутні копії документів, що засвідчуюіь рівень кваліфікації 
керівника групи забезпечення заявленій спеціальності (порушення нідпункіу И> 
пункту 46 Ліцензійних умов), та інформація щодо наявності навчальних планів і 
обов'язковим вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни 
«Українська мова як іноземна» (порушення пункту 38 Ліцензійних умов). 

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних доку мені ах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження у сфері вищої освіт іа 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України під' и а /  2019 р. ,У‘/г  ^

ліцензіаіу у сфері вищої освітзі
(відповідно до статті 13 Закону України «І іро ліцензування нидів господарської діяльності»

(далі - Закон)

Них. № заяви юридичної особи
______________________0 1 - 0 7 1 1 66

Вх. № заяви юридичної особи
________________ 3853/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

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

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві____

дата 28.1 1.2019

дата 06.12.2019

Рівненський 
університет

державний гумат і ари ий

25736989

Започагкування провадження осві і иьої 
діяльності за новою спеціальністю 
підготовки фахівців першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 201 Агрономія 
100 осіб (з урахуванням строків навчання)

Підстави для принципи рішений про відмову у розширенні проваджений 
_  _  осві і иьої діяльності ліцен зіа гу у сфері В И Щ О Ї  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 згідно з 
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:

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права закладу освіти 
на основні засоби для здійснення навчального процесу на базі дослідної станції 
епізоотології Інституту ветеринарної медицини НАДМУ, Рівненської о обласною 
центру гідрометеорології. Рівненської філії державної установи «Іисіиіуг 
охорони грунтів України», Ківерцівського національного природного парку 
«[(уманська пуща», зазначених у «Текстовому описі...» (порушення вимоги 
підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того відсутня інформація про 
основні засоби для здійснення навчального процесу щодо формування фахових 
компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої осві ги за 
спеціальнісію 201 Агрономія, зазначені у Концепції осві і иьої діяльності, а саме: 
«ФК04 Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури іа 
здійснювати технолої Ічні операції з первинної переробки і зберігання продукції», 
«ФК09 Здатність науково обгрунтовано використовувані добрива іа засоби



захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на 
навколишнє середовище», «ФК10 Здатність розв'язувати широке коло проблем 
та задач у процесі вирощування сільськогосподарських культур шляхом 
розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, гак і 
практичних методів», «ФК17 здатність проводити експертну оцінку стану 
окремих земельних угідь з використанням даних спостережень га показників 
якості грунту» та отримання результатів навчання «MPI 112 Проектувати й 
організовувати технологічні процеси вирощування насіннєвого матеріал) 
сільськогосподарських культур відповідно до встановлених вимог». «І ІРІЇ ІЗ 
Проектувати та організовувати заходи вирощування високоякісної 
сільськогосподарської продукції та відповідно до чинних вимог». «І ІРІЇ 14 
Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси сільськогосподарської 
продукції відповідно до чинних вимог», «ІІРІІ1 7 Проводити бонітстну, грошову, 
агроекологічну оцінку грантів, грунтознавчу експертизу га експерту оцінку 
стану окремих земельних угідь з використанням даних спостережень та 
показників якості грунту»;

- не забезпечено подання відомостей про кадрове забезпечення в Єдиній 
державній електронній базі з питань освіти відповідно до вимог пункту 43 
Ліцензійних умов, а саме відсутня проектна група спеціальності 206 Агрономія _

Пропозиції щодо «сі менші недоліків: 1 2
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в 
електронних відомостях в і дно в ІД! і о до За ко ну і Л і це н з і й 11 и х у м о в ;
2) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти та документи відповідно до Закону і Ліцензійних умов.



Додаток -т: £
до наказу Мішргер^тва освіти і науки 
Україїіи в і д 201і) р. S V f ' / Y ' ґ

Підстави відмови у розширенні провадження осві і ньої дія.плюсі і ліцензій ту
У С(|)Є[)І витої ОСВІ І II

нілпокідіїо до сіаі і і ІЗ Закон) У країни <0 Іро лі цензу напни нидів і оеподарської діяді.носгі» (далі -
Закон)

Них. Л1> заяви юридичної особи 628 дата 26.1 1.2019
Нх. ЛІ' заяви юридичної особи 
3662/0/10.1-19

дата 29.1 1.2019

1 Іаймепуваппя юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти 
«Рівненська медична академія» Рівненської 
обласної пади

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Нид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальпосіі. за значені 
юридичною особою у заяві

02011545

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 223 Медсестрипство у галузі 
знань 22 Охорона здоров’я за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави .їли причти і я рішення про відмову у розширенні провадження 

ОСВІТНЬОЇ діяльності .іінеиііату у сфері ІЗІІШОІ освіти
встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

щільності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 201  ̂ р. ЛІ' 1 187 (із змінами, внесеними згідно з 1 Іостаповоіо Кабінету
Міністрів України від 10 травня 2018 р. .М> 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт І 
частини 3 етапі 13 Закону), а саме:

- загальна площа приміщень, зазначена \ таблиці «Інформація про загальну 
площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі» матеріалів 
справи, не вілнові.нк площі приміщень, зазначеній у копіях документів, що 
підтверджу юі ь майнові права заявника на основні засоби для здійснення 
навчальної о процесу (додаток 4 до Ліцензійних умов);

- заклад падав інформацію про використання приміщень за 17-ма адресами, 
але копії докумеп і і в. що підтверджують майнові права заявника на основні засоби 
для здійснення навчального процесу, наявні у матеріалах справи лите за 7-ма 
адресами (порушення підпункту 3 пункту 40 Ліцензійних умов);

у таблиці «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються \ навчальному процесі» заклад падав інформацію про загальну 
площу приміщені,, яка складає 4546.2 м . але. відповідно до таблиці «Забезпечення 
приміщеннями навчальною призначення та іншими приміщеннями», площа 
навчальних приміщень іеж становить 4546.2 м к р і м  того, у текстовому описі 
зазначено, що площа навчальних корпусів складає 7437 м2 (додаток 4 до 
Ліцензійних у мов);

- у договорі оренди майна, у кладеному із Комунальним закладом «Рівненська 
обласна тикова медична бібліотека» за адресою м. Рівне, ву'Л. Котляревського, 2 
на площу 7(>,5 м . висулпін термін іії договору, а також відсу гній акт прнпому- 
передачі майна, зазначений у пункті 2,1 договору; крім того, відсутні змістові



сторінки лої опору (і тільки перша і остання); таким чином, за «казаною адресою 
І иідсуші копії документи*, що підтверджують майнові прана заявника на основні 
засоби для здійснення навчального процесу (порушення підпункту 3 пункту 4P 
Ліцензійних умов);

- до матеріалів справи надано копії договорів на проведення практики 
студентів, укладеними із медичними установами за 10-ма адресами приміщень, 
площі яких іакдад прирахував собі, зазначивши їх у відповідних відомостях 
матеріалів справи (пункти І. 2 додатку 4 Ліцензійних умов);

- площа навчальних приміщень 4546.2 м \ зазначена в матеріалах справи, для 
загального ліцензованого обсягу < недостатньою, оскільки складає 0,3 м па одну 
особу (порушення вимог пункту 33 Ліцензійних умов);

- розділ «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» матеріалів 
справи не відповідає пункту 3 додатку 4 до Ліцензійних умов (опис обладнання 
відсутній);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об'єктів * розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах...» здобувач ліцензії падав 
відомості про іагальну площу приміщень, які йому не належать, прирахувавши 
собі площі приміщень за 10-ма адресами, що свідчить про приховану оренду 
державного та комунального майна (удаваний нравочпн, стаття 235 Цивільного 
Кодексу України). Крім того, у іазпачсному розділі вілсуміі розрахунки * 
урахуванням ороків навчання ta всіма раніше отриманими ліцензіями і 
відповідними ліцензованими обсяіами (вимоги підпункту 9 пункту 46 
Ліцензійних умов);

- концепція осві і пьої діяльності не відповіла! вимогам підпункту 5 пункту 46 
Ліцензійних умов;

- відсутні відомості та під івер ні і докумеп ти щодо використання клінічних 
баз і а обладнання (яке заклад осві пі може використовувати під час навчального 
процесу на них базах), натомість надано копії договорів на проведення практики 
студентів у медичних установах (що не вимагається Ліцензійними умовами);

- відповідно до інформації в Сдипій державній електронній базі з питань 
освіти (далі СД1 ЬО) у розділі «Матеріально-технічна база» надано відомості про 
використання приміщень, які не належать закладу освіти, іамісіь договорів 
оренди заваніа’/кено договори на нровеїення нракінкн студентів за 10-ма 
адресами (порушення пункту 43 Ліцензійних умов);

- на офіційному веб-сайті закладу освіти відсудив інформація про освітню 
тільність наукових працівників та умови для доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільпих груп населення до прмміщепЦ порушення пункту 36 
Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) усунули невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов;______________________________________________________________________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освішьої діяльності у 
сфері вишої о с в іт  за встановленою ((юрмою відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов.



Додаток У У
до пакту NІ пп іі ie,p*L і на ос it 1111 Kjubii 
У країни н і р. т+чЛ

у сфері витої оеві і и
(відповідно до етап і 13 Закону України «І Іро .’ііпепчу нанпя ви і і u т а м  і:і|ч і.к н і.і „

( іаді - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи Дата 2b. І 1.201Ч
01-53/143_________________
Вх. № заяви юридичної особи дата 29.1 1.2019
3684/0/10.1-19_______________
Найменування юридичної особи Національний ісхіїічниіі у інверсії іе
_________________________________  «Дніпровська полі техніка»
Ідентифікаційний код юридичної 02070743
особи
Вид освітньої діяльності, зазначений підготовка здобу вам і в вищої освіти иі 
юридичною особою у заяві другим (магістерським) рівнем п

спсціа. і і.і юс і і 015 Професійна оениа
__________________________________ (Насілої а юва справа)
Ліцензований обсяг Юи осіб ( і урахуванням строків навчання)

Підсівші для прийнятій рішення про ві.імов> \ роммирсіші нропа окения 
осві тньої ДІЯ.II,НОСІ і у сфері ВІІІПОЇ ОСВІ І II 

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим посіаіювоіо Кабінеіу Мінісірів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінеіу 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт І 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  за матеріалами справи якісний склад проектної ірупи і ірьоч осіб п 
спеціальності 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа) не відповіла« вимінам 
пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема, керівник проектної групи не маї відповідної 
кваліфікації із спеціальності 015 Професійна освіта (Нафтогазова справа) а саме 
Гресь Н. Л., вища освіта за спеціальніспо «1 оварознавсіво іа оріаниапія іоріівй 
продовольчими товарами», кандидат педагогічних наук (13.00.04 Іеорія і меіодикл 
професійної освіти, тема: «Оргапіваційно-моіодичпі іасадп виробничої пракіикп 
майбутніх фахівців обліково-економічного профілю»), доцені за кафедрою обліку і 
аудиту;

-  якісний склад проектної групи зі спеціальпосіі 015 Професійна освіїа 
(Нафтогазова справа) у матеріалах справи не відповідас даним щодо складу 
проектної групи, завантаженим закладом осипи у Гдипій державній елекіропній 
базі з питань освіти, тобто Національний технічний універсиїеі «Дніпровська 
політехніка» не забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове 
забезпечення (порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов):

- у  матеріалах справи відсутня інформація про документальне під твердження 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та спору і. який маї 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення достунпосп



до навчальних приміщень осіб 5 інвалідністю іа інших мадомобіді.ппх ір\п 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та 
іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 33 Ліцензійних умов).

Окрім того, відсутні копії документів, що засвідчуюіь рівень кваліфікації 
членів проектної групи заявленій спеціальності (порушення підп\нкі> 10 пункіл -4о
Ліцензійних умов).__________ ________
________________ Пропозиції щодо усуненим недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам) підтвердних іокчмсшах
2. Подати нову заяву на розширення провадження > сфері вищої освіт ш 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Додаток У t
і накачу Мііп^тсрства освіти і науки 
сраїпи від / < з ( .  . / Ç l '2 0  і 9 р. S '  / f r ' / ?

до 
У краї

Підстави відмови у роїнніреммі провадження освіт ньої дія.п.носі і
ліпенйаіу у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи
01-07/1176

Вх. № заяви юридичної особи
________________ 3854/0/10.1 -19
1 Найменування юридичної особи

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

дата 29.1 1.2019

дата 06.12.2019

Рівненський 
університет 
25736989

держа впий г умані гарним

За і юч ат ку ва п п я про вадже 11 и я ос в і ті і ьої 
діяльності за новою спеціальністю 
підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти та 
спеціальністю 201 Аі попом і я

Ліцензований обсяг, зазначений ЗО осіб (з урахуванням строків навчання)
юридичною особою \ заяві_____

Підстави для примни гні рішення про відмову у розширенні провадження 
_ освіт ньої діяльноеі і ліцензія г\ у ефері В И Щ О Ї  О С В І І І І

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 згідно і 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті ІЗ Закону), а саме за матеріалами 
справи:

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права закладу освіти 
на основні засоби для здійснення навчального процесу па базі дослідної станції 
епізоотології Інституту ветеринарної медицини ПЛАНУ, Рівненського обласного 
центру гідрометеорології, Рівненської філії державної установи «Інститут 
охорони грунтів України». Ківерцівського національного природного парку 
«(.(уманська пуща», зазначених у «Текстовому описі...» (порушення вимоїн 
підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того відсутня інформація про 
основні засоби для здійснення навчальною процесу щодо формування фахових 
компетентностсй, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за 
спеціальністю 201 Агрономія, зазначені у Концепції освітньої діяльності, а саме: 
«ФК04 Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури іа 
здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції» 
та отримання результатів навчання, зокрема ЦІМ 105 «Інтегрувати н



удосконалювати виробничі процеси вирощування сільськогосподарської 
продукції відповідно до чинних вимог»;

- не забезпечено подання відомостей про кадрове забезпечення в СлиніЛ 
державній електронній базі з питань освіти відповідно до вимої пункту 43 
Ліцензійних умов, а саме відсутня проектна група спеціальності 206 Агрономія.

Пропозиції щодо усунений недоліків; 1 2
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах га в 
електронних відомостях відповідно до Закону і Ліцензійних умов:
2) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності \ сфері 
вищої освіти та докумен ти віді і о в ідно до Зако ну і Ліцеї і зійних умов.



Додаток /  9
до наказу Міііісгсфсі на о с в іта  нахкп 
України відА  -/,<-2() 19 р. .V'' Р / Р '  ^

Підстави відмови у роїш прем ні провадження освітньої ліяльиосі і 
(збільшенні ліцензованого обсягу) лінсн ііаіу у сфері вищої освіт

(відповідно до  статті 13 Закону України «Про ліцензування видів і оиюдарсі.кої дія.м.носі і»
(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
01-53/145
Вх. № заяви юридичної особи 
3683/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

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

Ліцензований обсяг

Дата 28.1 1.2019

дата 29.11.2019

Націонал ьі і ий і ех нічий Гі
«Дніпровська політехніка»

\ інверсії іеі

02070743

підготовка здооувачів вищої осипи ні 
другим (магістерським) рівнем и 
спеціальності 122 Комп'ютерні науки 
(з можливістю здійснювати підіоюику 
іноземців та ос і б без грома,1 іянс і ва)
20 осіб (з урахуванням сі років навчання) 

(з 40 до 120 осіб)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності (збільшенні ліцен зоваиоі о обсягу) у сфері вищої освіт
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освішьої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міпісірів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (цупкі І 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у  матеріалах справи відсутня інформація про доку ментальне пі пнердженпя 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель іа споруд, який ма< 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення досі у пносіі 
до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та 
іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів (порушення пункту 33 Ліцензійних умов):

-  у Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив актуальність відомостей про кадрове забезпечення, а саме, відсутні 
відомості про групу забезпечення спеціальності 122 Комп'ютерні науки 
(порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов).

Окрім того, відсутні копії документів, що іасвідчуюіь рівень кваліфікації 
керівника групи забезпечення заявленій спеціальнос і і (порушення підп>пкі\ 10 
пункту 46 Ліцензійних умов), та інформація щодо наявності навчальних п іапів \ 
обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни 
«Українська мова як іноземна» (порушення пункту 38 Ліцензійних умов). 

____________  Пропошції щодо *с\ ненця недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у під і вердннх доку моп і ах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження у сфері вищої освіти іа 
документи відповідно до Закону га Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні провадження оеві і ньої діи.іьпосі і
ліцензія ту у сфері вищої ОСВІТ II

(відповідно до статті 13 Закону України «Про .пнсігзунаннн нидів і осподарсі.кої зіи імюсін
(далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
62-01-2392

дата 02.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3731/0/10.1-19

дата 03.12.2019

Найменування юридичної особи Національний мііверсшеї «Львівська
полі техніка»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071010

Збільшення ліцен зованої о обеяіч за 
спеціальністю 076 Підприємництво, 
торгівля та біржоїза діяльній ь

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

50 осіб

Підставп для прийнятій рішення про відмов) \ розширенні провадження 
_____ непі і ньої діяльност і ліисії зіа і > \ сфері вищої нені і н

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 пішо і 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. V 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 сіапі 13 Закон)). а саме:

- недостатньо площі навчальних приміщень для проведення освіїньою 
процесу (за розрахунком площа становить 1,76 м. кв. з урахуванням всіх 
ліцензованих обсягів дійсних ліцензії), що с порушенням ви мої цупкі) З' 
Ліцензійних умов;

- відсутні копії документів, що під і верджують майнові права заклад) освіт 
на основні засоби для здійснення навчального процес) па зазначені \ таблиці 2 
«Інформація про загальну площу приміщень, що використовую іься у 
навчальному процесі...» орендовані приміщення: навчальний корпус V 2е) 
загальна площа -  767,4 м. кв.; навчальний корпус .\у 38 шкільна площа 5256.7 м. 
кв. (вимога підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних \мов);

- не забезпечено актуальність відомосіей про кадрове забезпечення в ( піній
державній електронній базі з питань освіти (далі -  СДКЬО) відповідно до вимої 
пункту 43 Ліцензійних умов, а саме інформації щодо керівника групи 
забезпечення спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльній ь. 
___  Пропозиції щодо усунення недоліків:



1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах іа в 
електронних відомостях відповідно до Закону і Ліцензійних умов;
2) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності N сфері 
вищої освіти та документи відповідно до Закону і Ліцей піших \ мов.



Додаток ^  ■'
до наказу Міністерства освіти і
науки у / /  /
України від / х У  * 2019 р.
№ /?  А  - с*

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
лінензіату

у сфері вищої освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
02/789-07

дата 01.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3649/0/10.1-19

дата 29.11.2019

Найменування юридичної особи Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

23623471

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

підготовка здобувачів вищої освіти за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 222 Медицина галузі знань 
22 Охорона здоров'я

Ліцензований обсяг 24 особи (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

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

- відсутнє описове обгрунтування достатності обладнання для провадження 
освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується, що передбачено вимогами таблиці 3 додатку 4 до Ліцензійних 
умов;

- інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі (таблиця 1) не відповідає інформації додатку до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 14.06.2016 р. № 676;

- відсутня інформація про забезпечення доступності до навчальних приміщень 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів 
(пункт 33 Ліцензійних умов).



______Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та 
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійни 
умов;
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльноеі 
у сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійни 
умов.



до наказу Міністерств»
України від «^Х

ОСВІТИ 1 НДУКИ
2 0 1 9 № ^ ' Т ' '

Перелік здобувані» ліцензій (ліцензіатів), 
нкіім відмовлено у видачі ліцензій 

на провал'/Кения освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) 

у сфері ІІІСЛИЛИПЛОМІІОЇ освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

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

2 Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Закарпатської області

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

4. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
!



Додаток / /
до наказ) Мпіютсисгва освіти і іицку 
Украї!ні ні 2üll) р. ЛГу

І І іде і а ви відмови у видачі ліцензії на ировад/ксиші осві і мьої дінльнос і і 
здобувану ліцензії)' С(|>С* pi iiic.ivuiui. іонної outi і н д.ія осіб і вищою  ос в і гою

иіаіюш і по іо етапі і ' Нікого України < І Іро ліненч\пампи ш іа і н господарської діяльності» (далі -
Закон)

Пих ЛГ<| заяви юридичної особи дата 28.1 1.2019 
097/01-2)5 __
ІК. .V заяви юри нічної особи дата (м. 12.2019
.1728 (ПО. 1-19 _________________________
1 Іаимсн) вапия юридичної особи Навчально-методичний центр цивільного

чахисту га безпеки жи ги діядьносі і 
Волинської області

Ідет мфікаціПіпш код юридичної 09959090 
особи
Вид осві тьої діяльності, рівень підвищення кваліфікації за спеціальністю 
вищої осві ти. код га найменування 26.1 Цивільна безпека у галузі знань 
спеціальності, зачначені 20 І (тильна безпека ) С(|)ері післядипломпої
юридичною особою у заяві осиі тії для осіб ч витою осві тою
Ліцснчованпп обсяі 70 осіб _____ ________________

Ніде інвн для нрпішиїїи рііпсніоі при відмов) > видачі ліцей ні на 
прова і/кччіин осві і ні.ої діяльності здобувану ліцензії у сфері післядипломпої

ОСВІТИ ДЛЯ осіб ] НІЦЦОЮ ОСВІТОЮ
Встановлення невідповідності Ліцей зіпни м умовам провадження освітньої 

діядьносі і закладів освіт затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від >0 грудня 2015 р. .Vі IIS7 (іч змінами і доповненнями, внесеними згідно з 
Постановою Кабінет) Міністрів України гзід 10 травня 2018 р. .4» 347) (далі 
Лінем іііпіі умови) і цупкі І частин 1 етапі 11 Закон)). а саме:

- до матеріалів справи надано копію дотоізор) оренди від 20.0.1.2017 
№ 0 1 '03і І 7. термін тії якого -завершився З 1.12.2018, тобто, у справі відсутні копії 
документів, що підтверджують майнові права па основні засоби для здійснення 
навчального процесу на строк не меншин необхідного для завершення одного 
повното цикл; освітньої діяльності (порушення підпункт) .1 пункту 46 
Лі цензі іін і їх умов):

Крім іоіо. > іаблппі «Інформація про заіальну площу приміщень, що 
шікорпсіовуюіься > навчальному процесі» надано інформацію про подовження 
терміну дії вищезазначеного договору оренди на гакиїі же строк через відсутність 
заяв щодо припинення ного дії. але відповідно до цупкі) 7.6 юіонору чинність 
ного припиняється внаслідок закінчення сірок), па який цей договір було
укладено.

При по пінії іц і) д о у су н спин недоліків:__________________
1) >с\нутп невідповідність Ліцензійним умовам > підтвердних документах та
подані документи відповідно до Закону і Ліцен зіііпих умов;___________________
2) подати мов) заяву про отримання ліцензії па провадження освітньої діяльності
> сфері післядпп іомної освіти для осіб з вищою освітою за встановленою 
формой відповіли ю іакопуЛ Ліцензійних умов. ____



до наказу Мі пастирства освіти і науки' . . • /  І "і /У '/»України від ^  2019 р. №*_

ІІілсіавн відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері іііс.іядіїп. іонної осві і и для осіб з вищою освітою
відповідно до Сіамі ІЗ Закону України «1 Іро ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон)

Впх. Лі» дія ви юридичної особи 
не зазначено
Нх. .У1 заяви юридичної особи 
3720/0/10.1-19

дата не зазначено

дата 03.12.2019

І Іаймеиуваиня юридичної особи

Ідеї 11 ифікаціііннії код юридичної 
особи

Навчально-методичний ценір цивільною 
захисту та безпеки життєдіяльності
Закарпатської об ласі і ____
26100561

Вид освітньої діяльності, рівень 
витої осві їй, код та найменування 
спеціальпосі і. зазначені 
юридичною особою у дія ні

підвищення кваліфікації у сфері 
ГГІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІ ПІ для осіб 1 вищою 
осві гою
наша спеціальності відсутня_________

Ліцензований обсяг не іашачено
Підстави для прийняття рішення про відмов) у видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломпої освіти для осіб З ВИЩОЮ освітою

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіїньої 
діяльності закладів освіт, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) 
(далі -  Ліцензійні умови) (пункт І частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- якісний склад проектної групи 5 осіб, з яких педагої Ічні працівники 
ІІросяппк 11. С. (вища освіта за спеціальністю «Істрія»), ІІІмипп В. В. (вища 
освіта за кваліфікацією «лікар», спеціальнійь не зазначена). Чіичевич С. О 
вища освіта за кваліфікацією «інженер з експлуатації автотракторної техніки», 
спеціальність не зазначена) не мають кваліфікації відповідно до 
спеціальності, зазначеної у концепції освітньої діяльності (263 «Цивільна 
безпека») (порушення вимог пункту 27 Ліцензійних умов):

- до матеріалів справи надано копію угоди про взяття приміщень
культурно-спортивного комплексу в оперативне управління площею 800 м2 від 
30.03.2006 >• 7 за адресою м. Ужгород, вул. Верещаі іна, І 8, та копію угоди про 
взяття приміщень культурно-спортивного комплексу в оперативне управління 
площею 400 м2 30.03.2006 № 8 за тією ж адресою, термін дії яких не 
вкаїанпн в текси угоди, водночас, у розділі «Інформація про загальну площу 
приміщень...» за зазначеною адресою прописані інші договори оренди з 
іншими площами; тобто у маїсріалах справи відс\ іні копії документ ів, що 
підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального 
процесу на строк не менший необхідного для завершення одного повного 
циклу__освітньої діяльності (порушення вимої підпункту 3 пункту 46



Ліцензійних умов). Крім того, ло матеріалів справи надамо копії актів 
ирийому-псредачі майна, в яких не зазначено ні адреси, ні площі приміщень;

- у розділі «Інформація про загальну площу приміщень...» надано 
інформацію про використання приміщень за різними адресами у містах: 
Ужгород, Тячів, Мукачево, Чоп, Рахів, на які у матеріалах справи відсутні 
копії документів, що підтверджують майнові права па основні засоби для 
здійснення навчального процесу на строк не меншин необхідного для 
завершення одного повного никлу освіїпьої діяльності (порушення вимог 
підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов). Зверіасмо увагу, що у разі 
здійснення освітньої діяльності у різних місцях провадження виконання 
ліцензійних ВИМОГ стосується КОЖНОГО МІСИВ І ірова ДЖ'СННЯ освітньої 
діяльності (пупкі 5 Ліцензійних умов):

- у матеріалах справи візо і ні відомості за розділами «Обладнання 
лабораторій іа спеціалізованих кабінетів» та «Обладнання, устаткування та 
програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які 
забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю», а також 
інформація про інфраструктуру що с порушенням вимог підпункту 7 пункту 4о 
Ліцензійних умов (пункти 3. 4. 5 додатку 4 Ліцензійних умов);

- у заяві юридичної особи візс\ гни паша спеціальності іа ліцензований 
обсяг, що с порушенням Ліцензійних умов, а саме: ліцепзованиіі обсяг у 
сфері піелядипломпої освіти для осіб з вищою освітою визначена ліцензією 
максимальна кількісні осіб, яким заклад освіти може одночасно забезпечити 
здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю у сфері піелядипломної 
освіти для осіб і вищою освітою (пункт 3 Ліцензійних умов); під час 
ліцензування встановлюється спроможпість заклад} освіти провадити освітню 
діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог у 
сфері післядппломіюї освіти, зокрема за відповідною спеціальнії'по (пункт 
З Ліцензійних умов);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджу юті» спроможність закладу 
освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах» відсутні 
розрахунки щодо спроможності провадження освітньої діяльності здобувачем 
ліцензії (вимін н пі іпхнкту б пункт} 46 Ліцензійних умов):

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

- відсутні відомості про юридичну особу у Сдппій державній 
електронній базі з питань освіти (далі -  (711 ІЮ), отже у СДКЬО відсутні 
відомості про кадрове та матеріально-технічне забезпечення освітнього

1 процесу (порушення пункту 43 Ліцензійних умов);
- відсутній офіційний нсб-сайт заклад} освіт ,  на якому розміщена 

інформація про й о т  діяльність (порушення пункту 36 Ліцензійних умов).
Крім того, документи, надані до розгляду, не сформовано у ліцензійну |



сгірану, на іано окремі, невпорядковапі листи, відсутня нумерація сторінок, що
с порушенням вимог пункту 48 Ліцензійних умов._________________________

Ііроиочипії щодо м'упснни нед о л і к і в : ___________
І ) усунути невідповідність Ліценчіпним умовам > підтвердних документах та в 
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і 
Ліцепчійних умов:
2) подані нов) шяву про отримання ліцензії на провадження освітньої 
діяльності у сфері післядипломпої освіти для осіб ч вищою освітою ча 
встановленою фор у і ою відповідно . ю Закон у і Ліценчійіїнх умов._____________



Додаток
до накату Мініелерсіна освдпд науки 
України вдо* / /&0 ІУ р. К>: '  ГА

Ніде гани відмови у видачі ліцензії на проваджений осві тньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післадннломної освіти для осіб з вищою оевіюю

(відповідно до стані ІЗ Закону України «1 Іро ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Ііих. № заяви юридичної особи 
07-10/796

дата 03.12.2019

Нх. № заяви юридичної особи 
3777/0/10.1-І 9

та і а 05.12.2019

1 Іаичально-методичний цепір цивільної о 
захисту та безпеки жи гк діяльносі і 
Рівненської облає і і

1 Іайменування юридичної особи

Ідеї 11 ифікаційпий код юридичної особи 29206420
Ни і освітньої ііяльпості. рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

1 Ііслядипломна освіта для осіб з витою 
освітою шляхом започат кування 
підвищення кваліфікації за прої рамою 
функціональної о навчання керівною 
складу та фахівців, діяльність яких 
пов'язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільною захист) у 
галузі знань 26 Цивільна безпека зі 
спеціальності 263 Цивільна безпека

Ліцензований обсяг
Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

73 особи

П ід с т а в и  д л я  н р п и п я г і я  р іш е н н я  про  в ід м о в у  у в и д а ч і  л іц е й  зії на  
п р о в а д ж е н н я  ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ \ с ф е р і  НІСЛИЛІІІІЛОМІІОЇ ОСВІТИ ДЛЯ о с іб  і 
в и щ о ю  о с в і т о ю _______________________________________________ _______________ _________  _____

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № N87 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт І часі ини 3 етап і ІЗ Закону). а саме:

- у матеріалах справи відсутні копії документів, то підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу па сірок не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освіт і іь о ї  діяльносіі. зокрема за 
адресою: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 14 (у наявності договір позички від 
12.07.2010 року № 1952 сірок дії якого закінчився 11.07.2012 року) (порушення 
підпункту 3 пункту 40 Ліцензійних умов):

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіт (далі- ("II ЬО) місіться 
інформація про наявність площ за адресою: м. Рівне, вул. С оборна. б>д. 12а. а копії 
документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення 
навчального процесу па строк не менший необхідного для завершення одною 
поїзного циклу освітньої діяльності, відсутні у матеріалах справи (порушення 
підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

-концепція освітньої діяльносі і не містить інформації про орієнтовний перелік 
професійних кваліфікацій, які планується надавати здобмзачам освіти (порушення



підпункту 5 пункту 46 Ліцензійних умов):
-за матеріалами справи якісний склад проскіної і рупії не відповіла» вимогам 

пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема з 6-ти осіб жодна не ма< відповідної 
кваліфікації, а саме зі снсціальносіі 263 Цивільна безпека (порушення пункіл 27 
Ліцензійних умов);

- договори про падання послуг № І від 23.10.2019 року (плота 510 кв. м). № 2 
від 25.10.2019 року (плота- 730 кв. м), № 10 від 13.1 1.2019 року (плота 66 кв. м, 
274,9 кв. м, 400 кв. м, 14,1 кв. м), що фактично с прихованими договорами 
оренди манна (удаваний правовим, стаття 235 Цивільного Кодексу України);

- у текстовому описі у довільній формі щодо використання інформаційних 
ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, 
стадіонів, інших об'єктів з розрахунками, які підтверджуюіь спроможність заклад) 
освіїй провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освіїпьої 
діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами, відсутня інформація про наявність мультимедійної о обладнання \ 
відсотках, про забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб і 
інвалідністю іа інших мадомобільпих груп населення (порушення пмікіів 33. «4
Ліцензійних умов)._____________________________
____________________ Пропозиції щодо усунений недоліків:_________

1) подати нову заяву про отриманні ліцензії на провадження освітньої діяльносіі
здобувану ліцензії у сфері НІСЛЯДИІІЛОМІЮЇ освіти для осіб З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 
відповідно Ліцензійних умов;__________________________________

2) усуну і и невідповідність Ліцензійним умовам та подати документ відмові цю
до 'Закону і Ліцензійних умов.____________________



Додаток еГ!" У
до накачу Мімісте осина осипи і пачки 
України під// - /,с/2і)\к> р. л у « ? *  с

Підстави відмови у розширенні проваджений освітньої.тільності ііиснпаїу 
у сфері ПІСЛИДПІІ.ІОМИОЇ освіт  для осіб і вищою освіїою

відповідно до етапі 13 Закону України «Про ліцензування нидів господарської діядьносії'»
(дачі - Закон)

Вих. № чаяви юридичної особи 
01-12/1161

дача 28.1 1.2010

Вх. № заяви юридичної особи
3675/0/10.1-19___________
Найменування юридичної особи

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

дата 29.1 1.2019

Ніжинський державний університет
Ми код и Гоголя
02125668

імені

шелядипломпа осина для осю з вищою 
освітою за спеціальністю ОМ Середня освіта 
(Історія і у галузі знань 01 Освіїа 11е кнопка

Ліцензований обсяг 30 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для іірнііняі ги рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльносі і ліценпаїу у сфері II ІС.І НДН ІІ.ІОМ ІІОЇ ОС В І І II д л я  о с іб  І
ВИШОК) ОСНІ І ОІО

Встановлення невідповідносіі Ліцензійним у можім провадження освітим 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1 187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт І 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  заява ліцензіата про отримання ліцензії на провадження оевіїиьої 
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб і вищою освіїою не відновник 
вимогам додатку 1 до Ліцензійних умов, зокрема не зазначено вид оевіїиьої 
діяльності у сфері післядипломної освіти відповідно до Закону України 
«Про освіту»;

-  у таблиці «Якісний склад проекіїюї групи, яка уторена у т.мді 
відповідальної за підготовку здобувані в вищої освіти й епеціадьпое і і 
014 Середня освіта (Історія)» (таблиця 1 додатку 2 до Ліцензійних у мов):

відсутня інформація про назву спеціальності члена проекіїюї і руїні 
Луняка Є. М.;

потребує уточнення інформація стосовно вищої освіт у члена проекті- 
групи Дудки Л. О., оскільки зазначена інформація не відповідає даним, вказаним у 
дипломі про вищу освіту;

-  у матеріалах справи відсутня інформація про документальне 
підтвердження фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який 
має кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про іабсшсчешія 
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільшіх 
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів



(груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних б\дівельни\ норм, 
правил і стандартів (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);

-  у Єдиній державній електронній бай з питань освіти іакдад освіти не 
забезпечив актуальність відомостей про кадрове забезпечення, а саме, мі 
відомості про проектну групу спеціадьноеіі 01-4 Середня оиим Лсюр.яі 
(порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов).

Окрім того, відсутні копії документів, що засвідчують рівень кваліфікації 
членів проектної групи заявленій спеціальності (підпункт 10 пункту 46 
Ліцензійних умов).

1 1  ропо ні ції щодо \ с >  п с и н і ї  нсдо.ііків:
1) усунути невідповідність Ліцеї! ЙПІІІІМ N мовам \ ПІД І ВерДІПІХ Юі І ,І\ 1 в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Лінем шіних 
умов;_______________________________________________
2) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності > сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою відповідно до іакоп> І 
Ліцензійних умов.



Дол а гок с ^
до наказ\ М іни :ієре ї на осипи і нуд tcu ' / !  / / / / /  України від * ;о*. 2019р. .SW і 1

Гіідсіави відмови у розширенні нровад/ксшія оеві і ньої лія.імюс і і дінсіпіаїл
V сфері НІС. НІЛ И II Л О М  МОЇ ОС ІіІ I II 1.1Н ОСІЙ і П ІН Н О Ю  І І П І І І І І І І І

відповідно до етапі ІЗ Закону України «Про .ііцен і>вашім видів і осію.пірсі.к»м ця.паюсі і ■
(далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
01-12/1160___________
Вх. № заяви юридичної особи
3676/0/10.1-19_______
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи______________________
Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у за яві 
Ліцензований обсяг

дата 28.1 1.2019

лата 29.1 1,201е)

1 ііжинський державі ній 
Миколи І оюля

У IIІ в е р с і ї  І е  і і м е н і

02125668

іпелядппломпа оевгіа для ост і шиною 
освітою за спеціальністю 012 Дошкільна 
освіта v іалмзі знань 01 Осина 1 Ісдаїоі іка

30 осіб ( і урахуванням строків навчання) 
П і д с т а в и  д л я  п р п и і і я і  і я  р і ш е н н я  про  в і д м о в у  у р о и н н р с і ї н і  к р о н а  Г/Келіія 

о с в і т н ь о ї  д і я л ь н о с т і  л і ц е н з і я  і у у сф ері  н і е л я д и н . і о м н о ї  оеві  І II д л я  осіб і
В И Ш О К )  о е в і  ІОІО

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з І Іостановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі Ліцензійні умови) (нмікі І 
частини 3 статті ІЗ Закону), а саме:

-  заява ліцензіата про отримання ліцензії на провадження оеві і ньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою оеиііою не ві нюні іа< 
вимогам додатку 1 до Ліцензійних умов, зокрема не зазначено вид освітньої 
діяльності у сфері післядипломної освіти відповідно до Закону України 
«Про освіту»;

-  за матеріалами справи якісний склад ііроскіно. ірміп н спеціальної. 11 
012 Дошкільна освіта не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних \мов. юкремл. 
з трьох осіб одна особа не має відповідної кваліфікації із енеціальносі і 
012 Дошкільна освіта, а саме: Матвієнко ( \ 1., вища оеві та за спеціальністю 
«Музика», кандидат педагогічних наук (13.00.01 Загальна педагогіка та історія 
педагогіки, тема: «Музична освіта іа виховання діїсй іа молоді на Чернії іипіипі 
(Х1ІІ-ХІХ ст.»));

-  у матеріалах справи відсутня інформація про доку меп іадьпе 
підтвердження фахівцем з питань технічного обсіеження будівель та споруд, який 
має кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення 
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобі іьних 
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних к к в 
(груп) та іншої іншраструктури відповідно до державних будівельних норм.



правил і стандартів (порушення пункту 33 Ліцензійних умов);
-  у Єдиній державній електронній шиї і питань освіт іаклад освіт не 

забезпечив актуальність відомостей про кадрове забезпечення, а саме, відсуті 
відомості про проектну групу спеціальності 012 Дошкільна освіта (порушення 
вимог пункту 43 Ліцензійних умов).

Окрім того, відсутні копії документів, що засвідчують рівень кваліфікації 
членів проектної групи заявленій спеціальпос і і (підпмікі 10 п\пм \ 4н 
Ліцензійних умов).
________________________ П р о п о з и ц і ї  щодо ус) ц е н т і  н е д о л і к і в : _________
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документ відповідно до Чаконч і Лііісн ііііііпх 
умов;_____________________
2) подати нову заяву про розширення провадження пені твої діядьносіі \ сфері
післядипломпої ОСВІТИ для осіб З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ відповідно ДО ЄіКОІІЧ І 
Ліцензійних умов.____________________



Додаток^/
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 7 ^  7019п '2019 р. X

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
Національному технічному університету 
«Харківський політехнічний інститут»

ДЛЯ
Харківського комп’ютерно-технологічного коледжу Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
у сфері фахової нередвищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
66-01-82/243

дата 29.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3806/0/10.1-19

дата 05.12.2019

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Харківський комп’ютерно-технологічний 
коледж Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний 
інститут»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

00224277

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

підготовка здобувачів вищої освіти у сфері 
фахової передвищої освіти за спеціальністю 
125 Кібербезпека у галузі знань 
12 Інформаційні технології

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

240 осіб (з урахуванням строків навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої д і я л ь н о с т і  ліцензіату 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 згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- якісний склад проектної групи -  3 особи (Тищенко І. В. -  вища освіта 
Прикладна математика, викладач вищої категорії; Владимирова О. В. -  вища освіта 
Математика, викладач-методист вищої категорії; Тарасенко І. В. -  вища освіта 
Автоматизовані системи обробки інформації та управління, викладач вищої 
категорії, кандидат філософських наук) не відповідає вимогам пункту 49



Ліцензійних умов, оскільки педагогічні працівники не мають кваліфікаї. 
відповідно до заявленої спеціальності. До того ж у графі «Примітки» таблиі 
якісного складу проектної групи відсутні додаткові показники, що визначаюп 
кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності (порушення вимог таблиці 
додатку 8 до Ліцензійних умов);

- в матеріалах справи відсутнє описове обгрунтування достатності обладнанн 
для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, дл 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіт 
за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнанн 
використовується, що не відповідає вимогам примітки до таблиці 3 додатку 9 д 
Ліцензійних умов

- концепція освітньої діяльності за спеціальністю, яка ліцензується н 
заявленому рівні вищої освіти, не містить інформації про орієнтовний перелі 
спеціалізацій та освітніх програм, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункт; 
64 Ліцензійних умов.

Крім того зазначаємо, що відповідно до частини четвертої статті 18 Закон; 
України «Про фахову передвищу освіту» ліцензований обсяг встановлюється длі 
кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахово 
передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти мож* 
одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно де 
Ліцензійних умов, тому у заяві слід вказувати ліцензований обсяг з урахуваннял'
вимог цього закону.____________________________________________________

__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та б

електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов;_________________________________________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов._________________________________________________________________



Перелік здобу вачів лінепзііі (ліцензій тів),
»ким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

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

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Приватне акціонерне товариство «Д'ГЕК Київські електромережі»

2 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум

3. Приватне підприємство «Учбово-консультаційний центр «Інсайт»
___________________________________і____________________________
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П і д с і я н і ї  в і д м о в и  у ш і л а м і  л і ц е н з і ї  на н р о н а л ’/К с іш я  осій  і п і ,о ї  д і я л ь н о с т і  
м о б у н а ч у  л і и с н і і ї у  сф ері  и рос|>ееііімої ( п р о ф е с і й н о - т е х н іч н о ї)  о с н і г і ї

(ьілііонілио ло спи і І З ’Закон) України «Про ііцсіі п иатія ішдік госіїо гірської діяльності»
(латі - Закон)) ______

ДатаBlIX.JV" іаяви юридичної особи 
01/1/07/4-5847
Вх. № заяви юридичної особи 
3667/0/10.1 -19
І Іаймспуваппя юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Вид підготовки, код і найменування 
професіїзапіачепі юридичною 
особою у заяві

Ліцензований обсяі

21.11.2019

дата 29.11.2019

І Ірина і не акціонерне товариство «ДТЬК 
Київські електромережі»_____________
4194601 1

н рофес і і іі ю-1 ех 11 і ч 11 е навчання,
перепідготовка за підкласом класу 
класифікаційного угруповання
7215 Такелажники та робітники, що
зрощують канат и _______
15 осіб

І І і л і т а н н  в і д м о в и  у в и д а ч і  л і ц е н з і ї  на п р о в а д ж е н и й  о с в і т н ь о ї  д і я л м ю с і  і 
(добувачу л і ц е й  п ї  у сф е рі  п р о ф е с і й н о ї  ( п р о ф е с і й н о - т е х н і ч н о ї )  оевітп__
Встановлення невідповідності Ліцеп (піним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2U15 V 1187 (іі змінами і юпонпеппями, внесеними 
постановою КМУ від 10 травня 2018 р. ЛІ* 347) (далі J1 і цензі н п і умови) (пункт 
І частини 3 статті ІЗ Закону):

- в і д с у т н і  к о п і ї  / ю к у м с і м  ін. що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу па строк, необхідний для ілпершсшія повного 
циклу освітньої діяльності для Центру професійного навчання (порушення 
підпункту І пуп ту 73 Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії затверджених в установленому 
порядку робочих навчальних планів за визначеною професією з пояснювальною 
запискою до них, розроблених па основі державного стандарту професійно- 
технічної освіти ДСИТО 72 15.11.52.10-2015. ствердженого наказом МОИ 
Лі* 1356 від 25.12.2015 (порушення вимог підпункту шостого пункіу 73 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи в і д с у т н я  з а г а л ь н а  і н ф о р м а ц і я  про забезпечення 
педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти (пункт 1 додатку 16 до Ліцензійних
умов);

у матеріалах справи в і д с у т н я  і н ф о р м а ц і я  про забезпечення 
приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення, іншими 
приміщеннями та майданчиками та відповідною професією певного рівня



(пункт І додатку 1 7 до Ліцензійних умов);
- \ матеріалах справи відсутній розділ «Обладнання навчальних, 

навчально-виробничих приміщень та майданчиків за відповідною професією 
певного рівня» (пункт 2 додатку І 7 до Ліцензійних умов);

- N матеріалах справи відсупк обгрунтування достатньої кількості 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого 
обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі 
такс обладнання використовується» (порушення пункту 3 додатку 17 до 
Ліцензійних умов);

- здоб\ вач ліцензії не падав інформації щодо забезпечення доступності 
навчальних приміщень для осіб з і і шалі шісгю 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 під тверджено фахівцем і питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
шзначеиих обстежень (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);

- и Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
іпбсзнсчпв податні актуальної інформації у частині матеріально-технічного 
шбезиечеппя (відсутні дані про площу приміщень, які використовуються у 
навчальному процесі, відповідно до розділу «Паспорти») та кадрового 
іабезпечепня (відсутня інформація про спеціальність ш освітою та отриману 
кваліфікацію викладачів та майстрів виробничого навчання), що є порушенням
вимог пункт) 72 Ліцензійних > мов. _____________
______________________ И р о и о ш п і ї  щодо у с у н е н н я  н е д о л і к і в :
1) усм-іути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов; _____ _________
2) подати нов\ заяв) про отримання ліцензії па провадження освітньої
діяльності > сфері професійної (професійно-іехнічпої) за встановленою формою 
відповідно до За кону і Ліцензій н их у м о в . ___________________________



Підстави відмови у розширенні провадженші освітньої діяльності 
.ііцснзіагу у сфері професійної(професійно-технічної) освіти

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

Инх. № піяви юридичної особи І 17 дата 29.1 1.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3700/0/10 1-І 9

да.а 02.12.2019

І Іайменування юридичної особи І'жищівськии індустріально-педагогічний 
і ех н і кум ___

Ідси і ифікаціііний код юридичної особи
Вил освііньої діяльності, код та 
паймснування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві_____

02544744
7212
Електрозварник ручною шарювання

Ініензовании обеяі та заявою Ісрвипна професійна підготовка - 30
Підстави для принципи рішений про відмову у розіпиренні проваджений 

освіт ньої діилі,пості 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. № І 187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт І частини 3 статті ІЗ Закону), а саме:

- у матеріалах справи копія освітньо-кваліфікаційної характеристики 
випускника закладу професійної (професійно-технічної) освіти з професії 
7212 Електрозварник ручного зварювання не відповідає вимогам Державного 
стандарту професійно-технічної освіти ДС'ІГГО 7212.С.28.00 -  2016 (далі 
Державний стандарт), зокрема, не зазначено розділ «Приклади робіт» (порушення 
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов):

- майстри виробничою навчання не мають відповідної кваліфікації згідно 
Державною стандарту (іаблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов, порушення 
пункту 6 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану забезпечені викладачами, а
саме гри дисципліни: «Долікарська первинна допомога». «Основи
енергозбереження». «Механізація і автоматизація зварювального виробництва» 
(порушення пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану із зазначеної професії мають 
навчально-методичне забезпечення, зокрема дисципліни: «Долікарська первинна 
допомога». «Основи енергозбереження», «Механізація і автоматизація 
зварювального виробництва», «Основи креслення», «Основи електротехніки» 
(таблиці І. 2 додатку 18 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 4 пункту 2 
додатку 15 до Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану із зазначеної професії
забезпечені підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою 
навчальною літературою, а саме дисципліни: «Основи матеріалознавства», «Основи 
креслення». «Основи електротехніки», «Основи охорони праці», «Читання 
креслень», «Основи енергозбереження». «Механізація і автоматизація 
зварювального виробництва» (таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов. 
порушення ніднункіу І пункту 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);_______________



- до матеріалів справи не долучено копію статистичної о звіту про фінансові 
результати ліцензіата за попередній 2018 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи іаблиця про забезпечення підручниками, навчальними 
посібниками, довідковою га іншою навчальною літературою сформована не за 
встановленою Ліцензійними умовами формою (таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних 
умов, порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов).

Крім того, інформація щодо кількості кабінетів і лабораторій у таблицях 2 та З
додатку 17 до Ліцензійних умов різниться і потребує уточнення._______________

Пропозиції щодо усунений 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 ю
'Закон) і Ліцензійних умов._______________________________________________



Підстави відмови у роліш рсіш і провадження освітньоїдіяльнеєті  
дінсп йаі> у сфері професійної (професійно-технічної) о с в і т

(відповідно до етапі ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
(далі - Закон)) _____________ __ ______________

ДатаВих. JV> заяви юридичної особи 
01/1/07/4-5847
Вх. № заяви юридичної особи

21.1 1.2019

дата 29.11.2019
3666/0/10.1-19_______________
І Іайменуїзанпя юридичної особи

І д е и г и ф і ка 11 і й 11 и іі код ю р и д н ч 11 ої

І Іриватне акціонерне товариство «ДТ1£К
Київські електромережі»_____________
4194601 І

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

професійно-технічне навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
за класом класифікаційного
угруповання 724 Механіки та
монтажники електричного та
слскіроиної о устаткування_____

Ліцензований обсяг 75 осіб
Підстави відмови у розширенні провадження осві тньої діяльності 

л іцензіяіу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти____
Всіаііовлонпя невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою КМУ від 10 травня 2018 р. .М> 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 ста і ті ІЗ Закону):

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу па строк, необхідний для завершення повного 
цикл) освітньої діяльності для Центру професійного навчання (порушення 
підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії затверджених в установленому порядку 
робочих навчальних планів за визначеними професіями з пояснювальною 
запискою до них, розроблених на основі державних стандартів професійно- 
технічної освіти (порушення вимог підпункту шостого пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- у матеріалах справи відсутня загальна інформація про забезпечення 
педагогічними кадрами для провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти (пункт 1 додатку 16 до Ліцензійних 
умов);

- у матеріалах справи відс> шя інформація про забезпечення приміщеннями 
навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками за відповідною професію певного рівня (п)іікг І додатку 17 до



Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутній розділ «Обладнання навчальних, навчально- 

виробничих приміщень та майданчиків за відповідною професією певного 
рівня» (цупкі 2 додатку 17 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутнє обгрунтування достатньої кількості 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого 
обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі 
таке обладнання використовується» (порушення пункту 3 додатку 17 до 
Ліцензійних умов);

- здобувач ліцензії не надав інформації щодо забезпечення доступності 
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та 
об'єктів інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і 
стандартів, що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний 
сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на проведення 
зазначених обстежень (порушення пункту 69 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання актуальної інформації у частині матеріально-технічного 
іаоезпечення (відсутні дані про площу приміщень, які використовуються у 
навчальному процесі, відповідно до розділу «Паспорти») та кадрового 
забезпечення (відсутня інформація про спеціальність за освітою та отримав) 
кваліфікацію викладачів та майстрів виробничого навчання), що є порушенням 
вимог пункту 72 Ліцензійних умов._______________________________________

___________ 11 рожни ції щодо усу І ІЄНІ!» исдол іків:
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;__________ ____________________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльпоеіі \ сфері професійної (професіпно-технічної) за встановленою формою 
відповідно до Закон) і Ліцензійних умов.__________________________________



Підстави відмови у розширенні провадження освітиьої діяльності 
ліиснііаіу у сфері професійної (професійно-1 СХІІІЧІІОЇ) ОСВІ НІ

(відповідно до етап і 1.1 Закону України «І Іро ліцеїиувапня видів і осподарської діяльності»
(далі - 'Закон))

Них. № заяви юридичної особи 
13/02/28-03

дата 28.03.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3742/0/10.1-19

дата 03.12.2019

Найменування юридичної 
особи

Приватне підприємство «Учбово- 
консульгаційний центр «Інсайт»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

30273265

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

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 5141 Косметик 
(загальний ліцензований обсяг- 2 0  осіб)

заяві __  ______ __  _______
І І і д с г а в и  д л я  и р и и н и п н  р і ш е н н я  про  в і д м о в у  в р о з ш и р е н н і  

п р о в а д ж е н н я  о с в і т и в о ї д і я л ь н о с т і  
у  сф е рі  п р о ф е с і й н о ї  ( п р о ф е с і й н о - т е х н і ч н о ї )  о с в і т и ______________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № І 1X7 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 етапі 13 Закону), а саме:

- договір оренди від 22.05.2019 .Ч» 75 мас термін дії до 24.05.2020, який с 
недостатнім для завершення повного циклу освітньої діяльності за заявленою 
професією відповідно до навчального плану (902 години); таким чином 
відсутні копії документів, то  підтверджують майнові права на основні засоби 
для здійснення навчального процесу на строк, не менший необхідного, для 
завершення одного повного циклу освітньої діяльності (порушення підпункту 
4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії документів, які свідчать про наявність 
гуртожитку, бібліотеки, спортивного залу, стадіону, пунктів харчування тощо 
в оперативному управліпні/керуванпі закладу-заявника, відомості про які 
заклад надав \ розділі «Технолої Ічні вимоги» (порушення підпункту 4 пункту 
73 Ліцензійних > мов);

- у Сдинііі державній електронній базі з питань освіти відсутні актуальні 
відомості стосовно юридичної та фактичної адреси закладу освіти, що є 
порушенням вимог пункту 72 Ліцензійних умов.

- заява юридичної особи оформлена на два різні види освітньої діяльності з 
єдиним ліцензованим обсягом, що суперечить Ліцензійним умовам, а саме: 
освітня діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти - 
діяльність закладів професійної (професійно-технічної) освіти незалежно від



гину і форми власності, що провадиться з метою підготовки здобувай і в 
професійної (професійно-технічної) освіти, перепідготовки та/або підвищення 
їх кваліфікації за професіями, які включені до Національного класифікатора 
професій ДК 003:2010, (підпункт 14 пункту 2 Ліцензійних умов).

Звергаємо увагу, що заклад маг ліцензію за професією 5141 Косметик із 
загальним ліцензованим обсягом 18 осіб щодо професійно-технічного 
навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки робітників (протокол 
ДАК від 04.06.2009 № 78. атестовано на строк 10 років). У разі збільшення 
ліцензованого обсягу, заклад може подати відповідну заяву та документи,
визначені Ліцензійними умовами._______________________
______________  __ П р о п о з и ц і ї  щодо з с у н е н н я  н е д о л і к і в :  ________________
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;____________________________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою 
формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов._________________________


