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Перелік ліцеизіатів,

яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському), 

другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому)

Додаток 1
до наказу
У країни від «Я 5  » &3 2019 № У  Я"О / }

р ів н я х  ВИЩОЇ ОСВІТИ
ї

№
з/п

. і \ь - : ••• .і .
Найменування лійензіатів

1. Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського

2. Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально- 
реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради

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

4. Сумський національний аграрний університет

5. Сумський національний аграрний університет;для
Роменського коледжу Сумського національного аграрного університету

6. Тернопільський національний економічний університет
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Міністерства освіти і науки



Додаток _ /  ? 
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від £5'. 0 9  2019 р. № УІ
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Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері ВИЩ ОЇ ОСВІТИ І

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ освіти
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом 

започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 208 Агроінженерія галузі 
знань 20 Аграрні науки та продовольство на початковому рівні (короткий 
цикл) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
2851

Дата 23.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2650/0/10.1-19

Дата 16.09.2019 і.т.2А  и Ф Д. :... і/
: ї ! і У , / /  І' ? Д ;; .

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04718013 ■і 3 ті: Ще : т ■ ' т .

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Роменський коледж Сумського національного 
аграрного університету

1 •• У . 4 ■ | •:. V - ; у N .'■ * )і V , • ■ щ •!
Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

26378227

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 208 Агроінженерія на 
початковому рівні (короткий цикл) 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 УрГ (39._____2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01/795

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2644/0/10.1 -  19

дата 16.09.2019

Найменування юридичної особи Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125094

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

підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки у галузі знань 
01 Освіта/ГІедагогіка

Ліцензований обсяг 280 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток '/'•З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /О? __ 2019 р. М* 969-//

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування за новою 
спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
124-36/1635

дата 18.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2674/0/10.1 -  19

дата 19.08.2019

Найменування юридичної особи Тернопільський н а ц і о н ал ь н и й 
економічний у н і верс итет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33680120

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 -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

240 осіб (з урахуванням строків навчання)
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Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Додаток с/
до наказу Міністерства освіти і науки
України від с/д". 09  2019 р. № Уб-Г'//

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності з метою здійснення 

підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 081 Право 
галузі знань 08 Право за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3029

Дата 11.09.2019
] у  ; ; У їШ : / і

Вх. № заяви юридичної особи 
2657/0/10.1-19

Дата 17.09.2019 7: і■ ■ -1 І і !;; ' І ’І ! 1 ’їі • У\
І ;ігїф:-л :' ;І | Ц ;.і • :.. ; : ■ у ; ; ;

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04718013

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 081 Право за третім/ (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти з можливістю 
здійснення підготовки іноземців та осіб без 
громадянства

Ліцензований обсяг за ліцензією 15 осіб (на рік) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти

і її 
І ІІ 18



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Додаток / У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ДЬУ 2019 р. № У 6 & /?

.,4 .

Вид.розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі 
знань 22 Охорона здоров’я за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01-14/801

дата 09.09.2019

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

Дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька 
національна навчально-реабілітаційна академія» 
Запорізької обласної ради

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

22133718

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія 
за другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

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

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (з урахуванням строків навчання) 
з можливістю здійснювати підготовку іноземців 
та осіб без громадянства за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти



Додаток £
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ______2019 р. № ££&_/?

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 
Культура і мистецтво за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та за 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи

! 544
дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
! 2641/0/10.1-19

Дата 16.09.2019

Найменування юридичної особиі
Львівська національна музична академія імені 
М. В. Лисенка

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02214225

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

-

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 025 Музичне мистецтво за 
першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та за третім (освітньо- 
науковим) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 

«

300 осіб на рік за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
140 осіб на рік за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти,
25 осіб на рік за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

: :

1200 осіб (з урахуванням строків навчання) з | 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
280 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
100 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти
У країни від ^5-0 в .______ 2019 р. №

науки
960 'Л

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки за пертим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
124-36/1636

дата 18.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2675/0/10.1-19

Дата 19.09.2019

Найменування юридичної особи Тернопільський національний економічний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

33680120

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 053 Психологія за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

60 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої осві ти, 
50 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Додаток
до наказу Міністерства 
України в і д 0 9 _____

освіти і науки 
2019 р .  № >  Ж 0 - / 7

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «11 ро ліцензування видів господарської діяльної: і і»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з .метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні відносини за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
124-36/1637

дата 1 8.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2673/0/10,1-19

Дата 19.09.2019

Найменування юридичної особи Тернопіль с ь к и й н а ц і о н а; і ь н и й економічний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

33680120

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії за 
першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

60 осіб (.з урахуванням строків навчання ) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
30 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



*

Додаток ■&_
до наказу Міністерства освіти і науки
України від їо :0 9  2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності Уманському державному 
педагогічному університету імені Павла Тичини у сфері післядипломної

освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» )

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

започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування____________________

Вих. № заяви юридичної особи 2065/01 Дата 19.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи

2678/0/10.1-19
Дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125639

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від «ЛУ_» 2019 №

■ І  і : ; І : : ; •’ :;у
Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 

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

у сфері професійної (професійно-теіхшчної) освіти
і: ; ;

№
з/п

5« і | •
Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН «НАВЧАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» (м. Полтава)

2. Державний навчальний заклад «Слобожанський регіональний центр 
професійної освіти»

3.
Державний навчальний заклад «Донецький центр професійно-технічної 
освіти Державної служби зайнятості»

4. Державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС»



й< ■ ;і|:| - ;У . У; Д ї.;|-н ;; д : ;■■ .'Дц нр

Додаток Я /
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ТУ АЛЛ______ 2019 р. №

.г, . . ..
Про видачу 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 розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7436 Швачка____________

Вих. № заяви юридичної особи 
5

дата 20.09.2019
у] = . і

: і! і V ■ : і у : !■ .

Вх. № заяви юридичної особи 
2687/0/10.1-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи
ПІ л 'У/,;П : :

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН і «НАВЧАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»
(м. Полтава)

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42977339
. .ііі і. . : ’ 1.И

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

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
за професією 7436 Швачка :

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класифікаторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензовани . 

!й обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7436

і « '

Швачка професійно- 
технічне навчання

НІ 15 перший
(початковий),

другий
(базовий)

7436

? і. V

Швачка перепідготовка

Т-; і  ;■.

15

1ні .

перший
(початковий),

другий
(базовий)

7436 Швачка підвищення
кваліфікації

І
1

1 ;

15
..І; " П . ' П " !

перший
(початковий),

другий
(базовий)

\

Шуи ТА
і , і < Е - і Щуіу' { : "..



Додаток у ч
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Д-У О- 9 _______2019 р.

• -І і ‘ • . , І ; • У

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

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

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

)ї

Започаткування освітньої діяльності за прос )есією 7433 Кравець

Вих. № заяви юридичної особи 
6

дата 20.09.2019
}-!:! 1 ; :: І; 1 і ; . ' у/ '

Вх. № заяви юридичної особи 
2686/0/10.1-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ 
ГРОМАДЯН 1 «НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»;; . ■
(м. Полтава)

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42977339;] -
К : ; Iі , ; ; і •й|. . ;. :Г ;; : : '! і і! ! У Д 4 І1 і її. . . ,:І Іі -і., .
■ і! ! ! ■ ' , , „г .у і 11 : ! у

У ■ ;...Ц- '

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

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

: і її; •

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікаторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійно" 
підготовки |:

і. Ліцензовани 
й обсяг 
(осіб)

. Рівень 
професійної 

І (професійно- 
технічної) 

освіти
7433 Кравець професійно- 

технічне навчання
15

Л ■ і:• , І :
цПІЙА '

перший
(початковий),

другий
(базовий)

7433 Кравець перепідготовк а

•

15 перший
(початковий),

другий
(базовий)

7433 Кравець підвищення
кваліфікації

15 перший
(початковий),

другий
(базовий)

І
;і



Додаток З  З
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від ^ З ^ У 20\9  р. № -/?

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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
~________________________ технічної) освіти_____________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія В ) ___________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 589 дата 12.07.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2636/0/10.1-19

дата 16.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547814
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8322 Водій 
автотранспортних засобів (категорія 
В)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
З Г ІД Н О  3

Класифік
а-тором
професій
ДК
003:2010

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

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

8322 Водій
автотранспортних 

засобів (категорія «В»)

Первинна
професійна
підготовка

60 Другий
(базовий)



Додаток 3_ ¥
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 35- ̂ 9 2019 р. № %Ф ~/І

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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
________________________ технічної) освіти_____________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія С ) ____________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 590 дата 12.07.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2637/0/10.1-19

дата 16.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547814
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
З Г ІД Н О  3

Класифік
а-тором
професій
ДК
003:2010

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

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

8322 Водій
автотранспортних 

засобів (категорія С)

Первинна
професійна
підготовка

60 Другий
(базовий)



Додаток Д  д
до наказу Міністерства освіти і науки 
України відУУ 0920X9 р. № 5*60

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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_____________________________технічної) освіти______________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та устаткування________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 588 дата 12.07.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2635/0/10.1-19

дата 16.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547814
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
З Г ІД Н О  3

Класифік
а-тором
професій
ДК
003:2010

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

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських 
машин та устаткування

Первинна
професійна
підготовка

60 Другий
(базовий)



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

(відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської
._________________________ діяльності")__________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
______________________________технічної) освіти______________________________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за професією 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорії А1) (первинна професійна підготовка)____________________

Додаток Л  £
до наказу Міністерства освіти і науки України
від Я о. 09  2019 р. № Л Л О Л

Вих. № заяви юридичної особи 585 дата 12.07.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2640/0/10.1-19

дата 16.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547814

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

первинна професійна підготовка

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
ЗГ ІД Н О  3

Класифік
а-тором

професій
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу класифікаційного 

угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензовани 
й обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно
-технічної)
освіти

8331 Тракторист-машиніст Первинна 60 Другий
сільськогосподарського професійна (базовий)

виробництва підготовка
(категорії А1)



Додаток £• 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
від Я О- 0 9 . 2019 р. № 9 9 0 9& ---------

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

(відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської
_______________________________діяльності")__________________________________

.Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
______________________________технічної) освіти______________________________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за професією 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорії А2) (первинна професійна підготовка)____________________

Вих. № заяви юридичної особи 586 дата 12.07.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2639/0/10.1-19

дата 16.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547814

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

первинна професійна підготовка

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код 
згідно 3 

Класифік 
а-тором 

професій 
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу класифікаційного 

угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензовани 
й обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно
-технічної)
освіти

8331 Тракторист-машиніст Первинна 60 Другий
сільськогосподарського професійна (базовий)

виробництва підготовка
(категорії А2)



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

(відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської
_______________________________діяльності")__________________________________

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
______________________________технічної) освіти______________________________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за професією 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорії В 1) (первинна професійна підготовка)____________________

Додаток Л. </
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 09 2019 р. № £ 6 й '/?

Вих. № заяви юридичної особи 587 дата 12.07.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2638/0/10.1-19

дата 16.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547814

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

первинна професійна підготовка

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
ЗГ ІД Н О  3

Класифік
а-тором

професій
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу класифікаційного 

угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензовани 
й обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно
-технічної)
освіти

8331 Тракторист-машиніст Первинна 60 Другий
сільськогосподарського професійна (базовий)

виробництва підготовка
(категорії В1)



Додаток $
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від УУ О &.______ 2019 р. № ДУУ?

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

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

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

Заиочаткування освітньої діяльності за професією 4121 Обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних

Вих. № заяви юридичної особи 
03-01/293

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2662/0/10.1-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Донецький центр професійно-технічної 
освіти Державної служби зайнятості»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37295835

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

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 
4121 Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних

Заиочаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класифікато 

ром
професій 

ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

4121 Обліковець 3 
реєстрації 

бухгалтерських 
даних

професійно- 
технічне навчання

10 перший
(початковий)

4121 Обліковець 3 
реєстрації 

бухгалтерських 
даних

перепідготовка 10 перший
(початковий)



Додаток о -
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ДЗС 0 9 ______ 2019 р. №

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

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

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

Започаткування освітньої діяльності за професією 7129 Робітник з 
комплексного обслуговування й ремонту будинків

Вих. № заяви юридичної особи 
03-01/296

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2661/0/10.1-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Донецький центр професійно-технічної 
освіти Державної служби зайнятості»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37295835

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

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
за професією 7129 Робітник з 
комплексного обслуговування й ремонту 
будинків

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класифікато 

ром
професій 

ДК 003:2010

Найменування професії Вид
професійної
підготовки

Ліценз
ований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7129 Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту 

будинків

професійно-
технічне
навчання

10 перший
(початковий)

7129 Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту 

будинків

перепідготов
ка

10 перший
(початковий)

7129 Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту 

будинків

підвищення
кваліфікації

10 перший
(початковий)



Додаток S S"'
до наказу Міністерства освіти і науки
України в і д Û9  ._______ 2019 р. Н"У 6 ї? 'Х)

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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
___ '__________  (професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування освітньої діяльності за професіями 8333 Машиніст крана 
(кранівник), 8334 ВодіїГнавантажувача ___________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
б/н

дата б/д

Вх. № заяви юридичної особи 
2660/0/10.1-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Державне спеціалізоване підприємство 
«Чорнобильська АЕС»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14310862

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

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
за професіями 8333 Машиніст крана 
(кранівник), 8334 Водій навантажувача

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класифікато 

ром
професій 

ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8333 Машиніст крана 
(кранівник)

професійно- 
технічне навчання

5 перший
(початковий)

8333 Машиніст крана 
(кранівник)

перепідготовка 5 перший
(початковий)

8333 Машиніст крана 
(кранівник)

підвищення
кваліфікації

5 другий
(базовий)

8334 Водій
навантажувача

професійно- 
технічне навчання

5 перший
(початковий)

8334 Водій
навантажувача

перепідготовка 5 перший
(початковий)

8334 Водій
навантажувача

підвищення
кваліфікації

5 другий
(базовий)



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « ро » Об 2019 № 9бУ ~/і

Перелік ліцензіатів,
яким оформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

2. Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича

3. Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва

4. Вище професійне училище № 25 м. Києва

5. Вище професійне училище № 3 м. Мукачево

6. Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська

7. Вищий комунальний навчальний заклад «Коростишівський педагогічний 
коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної ради

8. Генічеське медичне училище

9. Головинське вище професійне училище нерудних технологій

10. Державний вищий навчальний заклад
«Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

11. Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж легкої 
промисловості»

12. Державний вищий навчальний заклад «Київський механіко- 
технологічний коледж»

13. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»

14. Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та 
дизайну»

15. Державний навчальний заклад «Куп'янський регіональний центр 
професійної освіти»

16. Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне 
училище з поліграфії та інформаційних технологій

17. Державний навчальний заклад «Центр професійної освіти інформаційних 
технологій, поліграфії та дизайну м. Києва»



18. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Вінницьке 
міжрегіональне вище професійне училище»

19. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське 
вище професійне училище сфери послуг та туризму»

20. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна

21-
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені 
С. Граната

22. Ізмаїльський агротехнічний коледж

23. Київське вище професійне училище швейного та перукарського 
мистецтва

24. Київський національний університет культури і мистецтв

25. Київський національний університет технологій та дизайну

26. Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровський базовий 
медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

27. Комунальний вищий навчальний заклад «Бердичівський медичйий 
коледж» Житомирської обласної ради

28. Комунальний вищий навчальний заклад «Ковельський медичний 
коледж» !:

29. Комунальний вищий навчальний заклад «Коломийський педагогічний 
коледж Івано-Франківської обласної ради»

З О .
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 
«Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва»

31. Комунальний заклад «Костянтинівський медичний коледж»

32. Комунальний заклад «Харківський вищий коледж Мистецтв»

33. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський коледж 
культури і мистецтв»

34. Крогшвницький будівельний коледж

35. Миколаївське вище училище фізичної культури

36.
1 і : (■'Мукачівський державний університет

37.
■ ■ : і і’ • і | , # в і
Національний авіаційний університет

38.
—рл--- ----  ——' Гї | 1
Національний університет «Львівська політехніка»

39. Нбвгород-Сіверське медичне училищеК; і ■ 1 ' 1. 7
40.

і .....................
Обласний комунальний заклад «Лозівськцй вищий і коледж мистецтв»



іі

41. Первомайський індустріально-педагогічний коледж

42:
і • ; .•#. ■; 2  ; : 

Петрівський аграрний коледж

43. Полтавська державна аграрна академія

44. Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 
«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

45. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури»
; і І \ ' ' і: К  . \ і  !;  • ' і; ;

46. Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила

47. Рубіжанський індустріально-педагогічний коледж

48. Тернопільське вище професійне училище № 4 
імені Михайла Параіцука

49. Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж

50. Харківське державне вище училище фізичної культури № 1

з і Харківський кооперативний торгово-економічний коледж

52. Харківський машинобудівний коледж

53. Харківський національний університет внутрішніх справ

54.
• ; . . . . .  . • . . . . .  

Харківський патентно-комп’ютерний коледж .

55.
Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного 
університету

і



Додаток _У_ /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від\9_S_06 2019 р. № 96 Р  -/]

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
207/19

дата 02.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2852/0/10-19; 2944/0/10-19

дата 09.09.2019; 16.09.2019

Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство 
«Приватний вищий навчальний заклад 
«Запорізький інститут економіки та 
інформаційних технологій»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

22115979

из 
Ч*

 
Я*

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Структурний підрозділ «Коледж економіки та інформаційних 

технологій» Приватного акціонерного товариства «Приватний вищий 
навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій» (ідентифікаційний код -  26405601)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05

Соціальні та 
поведінкові
науки

051 Економіка 45

2. 07 '
Управління та 
адміністрування

071
Облік і
оподаткування

50

•

3.

.

07
Управління та 
адміністрування

072

Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

200

1І

4. 07 Управління та 075 Маркетинг 50
І



адміністрування

5. 07

ф
Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та 
біржова 
діяльність

60

6.' 12
Інформаційні
технології

121
Інженерія
програмного
забезпечення

ЗО

7. 12
Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

100

8. 24 Сфера
обслуговування

242 Туризм ЗО



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Д5~03  2019 р. № 9Є О ' /]

л  і  в »ов • м  • •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
277

дата 03.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2851/0/10-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Обласний комунальний заклад 
«Лозівський вищий коледж мистецтв»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

23004584

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

■

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
к у р с і (р о ц і  
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
025 • Музичне

мистецтво
25

2.

02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

70

3.
02 Культура і 

мистецтво
024 Хореографія зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток 3-3
до наказу Міністерства освіти і науки
України відя?Х 99 2019 р. № 3 6 0 '/ )

Вих. № заяви юридичної особи
288

дата 08.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2850/0/10-19

дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Кропивницький будівельний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01242900

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
к у р с і (р о ц і  
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 25

2.
19 Архітектура та 

містобудування
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
205

3.
19 Архітектура та 

містобудування
191 Архітектура та 

містобудування
25



Додаток /̂_
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^А  092019 р. № $6’О  ~/)

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
215

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2872/0/10-19

дата 11.09.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 19 м. 
Дрогобича

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02545494

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
к у р с і (р о ц і  
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології зо

2. 19
Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
25



І
; і  -

\
Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України відпхЗ 0$ 2019 р. № 96'Р  "/!

Вих. № заяви юридичної особи
500

дата 30.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2869/0/10-19

дата 11.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Харківський 
вищий коледж мистецтв»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214366

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
к у р с і (р о ц і  
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 48

2. 02
Культура і 
мистецтво 025 Музичне мистецтво 60

3. 02
Культура і 
мистецтво 026 Сценічне мистецтво 34

4. 02
Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

24



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України відДЗ"0 $  2019 р. № $60-/)

Вих. № заяви юридичної особи
472/1

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2890/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Київське вище професійне училище 
швейного та перукарського мистецтва

Ідентифікаційний код юридичної
особи

03063159
.................................................................................. .... .............

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
к у р с і (р о ц і  
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 25

2 . 18
Виробництво та 

технології
182 Технології легкої 

промисловості
ЗО



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки

* України в ід _____ 2019 р. № ______

Вих. № заяви юридичної особи
11/19

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2886/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Вищий комунальний навчальний заклад 
«Коростишівський педагогічний коледж 
імені І. Я. Франка» Житомирської 
обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02135879

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра
■

І 1. 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 300

2.

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Трудове 

навчання та 
технології)

25

-

3.

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Фізична 
культура)

25



Додаток 9 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України відД? 09.2019 р. № 960 'А

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
1498

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2888/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Мукачівський державний університет

Ідентифікаційний код юридичної
особи

36246368

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного 

університету (ідентифікаційний код -  36246609)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01
Освіта/

Педагогіка
012 Дошкільна освіта

85

2. 01 Освіта/
Педагогіка

013 Початкова освіта 180

3. 01
Освіта/

Педагогіка
014

Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво)

25



Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^сС092$ 19 р. № & £ ? ■/)

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
352

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2885/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Первомайський індустріально- 
педагогічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05536030

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна
освіта

(Харчові
технології)

55

2.

01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна
освіта

(Комп'ютерні
технології)

зо

О
01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна

освіта
(Т оварознавство)

35

4-
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток /О
до наказу Міністерства освіти і науки
України відЛ~У_С9_ 2019 р. № 9  6 0 'А

Вих. № заяви юридичної особи
01-26/02/1298

дата 02.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2891/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий і 
«Прикарпатський н 
університет імені В

іавчальний закла, 
аціональний 
асиля Стефаника)

4 1 

>
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125266

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Івано-Франківський коледж Державного вищого навчального закладу 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Сгефаника»

(ідентифікаційний код -  39257241)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 90

2. 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта . 1 2 0

3. 02 Культура і 
мистецтво

022 Дизайн
: 50

4. 08 Право 081 Право . 40

5. 11 Математика та 
статистика 113 Прикладна - ■ 

математика 50

6. 24 Сфера
обслуговування

241
Г отельно- 

ресторанна 
справа

, . ,| .
■ і і-\! • ■ • • ' у'". 1' ’!

. 20



7. 24 Сфера
обслуговування 242 Туризм 25



*

Додаток / /
до наказу Міністерства освіти і науки
України відУУУУ 2019 р. № 9 6 У У )

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
38-Д

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2868/0/10-19

дата 11.09.2019

Найменування юридичної особи Рубіжанський індустріально-
педагогічний коледж

Ідентифікаційний ко д юридичної 
особи

02500698

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код Найменування 
спеціальності спеціальності

1
1

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
к у р с і (р о ц і  
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

0 1 Освіта/
Педагогіка

015 Професійна освіта 
(Сфера

обслуговування)

180

2 .
0 1 Освіта/

Педагогіка
0 1 5 Професійна освіта 

(Гірництво)
80

3.
0 1 Освіта/

Педагогіка
015 Професійна освіта 

(Х:і{ >ЧОВІ технології)
80

4.
0 1 Освіта/

Педагогіка
015 По- феоійна освіта 

(Будівництво)
1 2 0

5.
0 1 Освіта/

Педагогіка
0 1 5 ТТ тофесійна освіта

(Зварювання)
80

6.
0 1 Освіта/

Педагогіка
0 1 5 Професійна освіта 

(Транспорт)
60

7.
0 1 Освіта/ 015 Професійна освіта 

(Те> нологія виробів
60



Педагогіка легкої
промисловості)

8.
23 Соціальна

робота
231 Соціальна робота 100



*

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^У 09\, 2019 р. № З&О  4

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, № заяви юридичної особи
не зазначено

дата не зазначено

Вх. № заяви юридичної особи
2866/0/10-19

дата 11.09.2019

Найменування юридичної особи Тернопільське вище професійне 
училище № 4 імені Михайла Паращука

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02547659

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Г  19
1

і .  !1
____ і_______

Архітектура
та

будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

зо



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від Зо, 03 2019 р. № ЗбР'/)

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
296/01-08

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2867/0/10-19

дата 11.09.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Тернопільське вище 
професійне училище сфери послуг та
туризму»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547671

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найме; іування 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
к у р с і (р о ц і  
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового м о л о д е  ого бакалавра

1.
18 Виробництво 

та технології
182 Технології легкої 

промисловості
25



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від # ^ 2019 р. № Р б 'Р '/}

Вих. № заяви юридичної особи
не зазначено

дата не зазначено

Вх. № заяви юридичної особи
2884/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський патентно-комп’ютерний 
коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00216220

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 12
Інформаційні

технології
121

Інженерія
програмного
забезпечення

90

2. 12
Інформаційні

технології
123 Комп’ютерна

інженерія
75



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від4?А £ ^ .2019 р. № -9ЄО -/ }

Вих, № заяви юридичної особи
242

дата 03.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2900/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Борзнянський державний 
сільськогосподарський технікум

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00729178

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
25

2.
20 Аграрні науки та 

продовольство
201 Агрономія 50

3.

20

.

Аграрні науки та 
продовольство

204 Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

25



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток ^  /С
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/5709  ̂2019 р. № Я 6 У  - А

Вих. № заяви юридичної особи
1160

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2915/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 3 м. 
Мукачево

Ідентифікаційний код юридичної
особи

03566191

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво 29

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

ЗО

2-
17

Електроніка
та

телекомунікації
171 Електроніка 40

3. 17
Електроніка

та
телекомунікації

172
Телекомунікації та 

радіотехніка
зо

4.

____

14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

зо



Додаток ¥
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 35,09.2019 р. № 5 6 0  '/І

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, № заяви юридичної особи
328

дата 02.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2893/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Головинське вище професійне училище 
нерудних технологій

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02543472

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
13 Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
ЗО

2.
18 Виробництво 

та  технології
184 Гірництво зо



Додаток /̂_ &
до наказу Міністерства освіти і науки
України 09.2019 р. № ,9б О  -А

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, № заяви юридичної особи
01/641

дата 05.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2898/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Костянтинівський 
медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011226

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
22 Охорона

здоров'я
223 Медестринство 240



*

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від сйУОР 2019 р. № £ 6 ’Р  -'А

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
310

дата 04.09.2019

Вх, № заяви юридичної особи
2882/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Міжрегіональне вище професійне 
училище з поліграфії та інформаційних 
технологій»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02541384

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво

029
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо

2. 18
Виробництво та 

технології
186

Видавництво та 
поліграфія

60



Додаток ' /-Л £ >
до наказу Міністерства освіти і науки
України від00, 0-9 2019 р. № &60~/)

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, № заяви юридичної особи
1091

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2889/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський машинобудівний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

24281593

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємство, 
торгівля та біржова 

діяльність
55

2.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
55

3
13 Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
200

4-
13 Механічна

інженерія
131 Прикладна

механіка
ПО

5-

14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

ПО

6.

15 Автоматизація та 
приладобудування

152 Метрологія та 
інформаційно 
вимірювальна

115



техніка

7.
27 Транспорт 274 Автомобільний

транспорт
125



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток #.о?/
до наказу Міністерства освіти і науки
України відс?о, С.]9. 2019 р. № <$ 6 0  ~А

Вих. № заяви юридичної особи
352/03-02

дата 10.09.2019

В х .  № заяви юридичної особи
2934/0/10-19

дата 16.09.2019

Найменування юридичної особи

■ ,- ,

Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Вінницьке 
міжрегіональне вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02539909
іі

__і

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

зо
.

І



Додаток Л Л
до наказу Міністерства освіти і науки
України від До, 09. 2019 р. № $ 6 Р

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
404

дата 03.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2927/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 21 м. 
Миколаєва

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05537288

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо

: 2.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

зо

3.
13 Механічна

інженерія
135 Суднобудування зо

4-

14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

зо

5.
17 Електроніка та 

телекомунікації
172 Телекомунікації та 

радіотехніка
зо

—
6.

18 Виробництво та 
технології

186 Видавництво та 
поліграфія

зо



Додаток у/ЛАА
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^  0$ 2019 р. № У-С' / І

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
063/25-210

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2926/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 25 м. 
Києва

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02544365

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
зо



Додаток / /  /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^УУД'2019 р. № -9 6 0 -/1

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
04-92/1779

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2924/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Київський національний університет 
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02070890

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів

Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету
технологій та дизайну 

(ідентифікаційний код -  33236383)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво

021
Аудіовізуальне 

мистецтво та 
виробництво

100

2-
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 355

3-
07

Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

зо

4. 07
Управління та 

адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та 

біржова 
діяльність

40



5, 18 Виробництво та 
технології

182
Технології легкої 

промисловості 50

6. 05
Соціальні та 
поведінкові 

науки
051 Економіка зо

.

7_ 07 Управління та 
адміністрування

072

Фінанси, 
банківська 
справа та 

страхування

зо

8.
_____

24
Сфера

обслуговування 242 Туризм ЗО



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від / £  03 _ 2019 р. Ш З'бР А

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
126/01-07/19

дата 05.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2922/0/10-19

дата 13.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05500693

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
к у р с і (р о ц і  
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

<•
22 Охорона

здоров'я
223 Медсестринство 150

2.

22 Охорона
здоров'я

226 Фармація,
промислова

фармація

зо



у # ;

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України віДоРр.ОР20\9 р. № 9 £ о  -/?

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
378

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2921/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Куп'янський регіональний центр 
професійної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02547856

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(н а  о д н о м у  
курсі (році 
н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
13 Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
зо



Додаток ¥
до наказу Міністерства освіти і науки
України відл#?£# 2019 р. № 'А

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
319

дата 02.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2950/0/10-19

дата 16.09.2019

Найменування юридичної особи Миколаївське вище училище фізичної 
культури

Ідентифікаційний код юридичної
особи

22440981

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра
—

1.
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 

спорт
60



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відДт 09 2019 р. № 3&0~/\

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
257

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2942/0/10-19

дата 16.09.2019

Найменування юридичної особи Петрівський аграрний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00702570

| №
і з/п
і

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 19
Архітектура та 

будівництво
193 Геодезія та 

землеустрій
45

2. 20
Аграрні науки 

та
продовольства

201
Агрономія

і

25

1

!
о
З о

20
Аграрні науки 

та
продовольства

204 Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

70

4. 20
Аграрні науки 

та
продовольства

208
Агроінженерія 90

5. 21
Ветеринарна

медицина
211 Ветеринарна

медицина
50

!



Додаток У
до наказу Міністерства освіти і науки
України відТХ 0 $ 2019 р. № З б Р 'А

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-5/505

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2939/0/10-19

дата 16.09.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Харківський коледж текстилю та 
дизайну»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

4606538

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 55

2.

07 Управління та
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

60

Г~—
з.

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

ЗО

4.
10 Природничі

науки
101 Екологія 40

5.
13 ; Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
70

6.
16 Хімічна та 

біоінженерія
161 Хімічні технології 

та інженерія
40

і 7.
18

___

Виробництво та 
технології

182 Технології легкої 
промисловості

290



Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^У ОУ 2019 р. № $£О '/)

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
344

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2923/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський кооперативний торгово- 
економічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01788125

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
ЗО

2.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та 

страхування

90

3.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

80

4 -
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 90

5.
24 Сфера

обслуговування
241 Г отельно- 

ресторанна справа
50

6.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 40



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток і /
до наказу Міністерства освіти і науки

* України відДУ 09 .2019 р. № ^ 6'С?'/)

Вих. № заяви юридичної особи
549

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2925/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Харківське державне вище училище 
фізичної культури № 1

Ідентифікаційний код юридичної
особи

04591392

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і .
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 

спорт
50



Додаток Л З Л
до наказу Міністерства освіти і науки
України відЛУ 09 2019 р. № ,9 ^ 0  -/)

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
1/1904

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2948/0/10-19

дата 16.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний університет 
внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної
особи

08571096

І №
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Кременчуцький льотний коледж 

Харківського національного університету внутрішніх справ 
(ідентифікаційний код -  43041752)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 75

■
2. 07

Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 50

3. 17
Електроніка та 
телекомунікації

173 Авіоніка 75

4.
_____

27 Транспорт 272
Авіаційний
транспорт

280



Додаток 9  До
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^У 09. 2019 р. № 9  6 0  -/[

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
310/01.1

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2928/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Чернівецький медичний коледж 
Буковинського державного медичного 
університету

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02010994
-

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22
Охорона
здоров'я 223 Медсестринство 395

2. 22
Охорона
здоров'я

224

Технології 
медичної 

діагностики та 
лікування

зо



Додаток У  У> У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Дя 09 2019 р. № 96Р ~Л

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
430;487

дата 09.09.2019; 16.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2862/0/10-19; 2963/0/10-19

дата 11.09.2019; 17.09.2019

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
«Київський університет культури»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

31028309

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
«Коледж Київського університету культури» 

(ідентифікаційний код -  39686442)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

02 Культура і 
мистецтво

021 Аудіовізуальне 
мистецтво та 
виробництво

55

0
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 225

3. 08 Право 081 Право 125

4.
12 Інформаційні

технології
122 Комп’ютерні

науки
75

5.

24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна 

справа

125

6.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 175

д .]



«Коледж Української академії перукарської майстерності та 
декоративної косметики Київського університету культури» 

(ідентифікаційний код -39686826)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

•
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 450

«Дніпровський коледж Київського університету культури» 
(ідентифікаційний код -  39686416)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
__________________________________________________________________________

1.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 180

2.

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

80

! з.

24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна 

справа

210

і

4.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 80

«Львівський коледж Київського університету культури» 
(ідентифікаційний код -  39686458)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

02 Культура і 
мистецтво

021 Аудіовізуальне 
мистецтво та 
виробництво

150

2.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 200

з-

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

75

4.

24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна 

справа

105

5.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 75



«Миколаївський коледж Київського університету культури» 
(ідентифікаційний код -39686835)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 55

2.
02 Культура і 

мистецтво
029 Інформаційна, 

бібліотечна та 
архівна справа

75

3.

24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна 

справа

75

4.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 75

«Коледж Миколаївської академії перукарського мистецтва Київського
університету культури»

(ідентифікаційний код -  39686814)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1-
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 180



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток /̂- /- і
до наказу Міністерства освіти і науки
України від£о. 99 .2019 р. № Р в  О '/}

Вих. № заяви юридичної особи
01-02/112

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2916/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Полтавська державна аграрна академія

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00493014

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань

'

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Аграрно-економічний коледж Полтавської державної аграрної академії

(ідентифікаційний код -  03772447)
:

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування

80

2. 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
25

3. 07
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 50

—

4-
19

Архітектура та 
будівництво

193
Геодезія та 
землеустрій

75

5. 20
Аграрні науки та 

продовольство
201 Агрономія 50

6. 20
_________

Аграрні науки та 206 Садово-паркове зо



продовольство господарство

Коледж управління, економіки і права Полтавської державної аграрної 
академії (ідентифікаційний код -33457962)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
зо

2. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
65

3. 07
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 50

4. 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
25

5- 08 Право 081 Право 90
|

! 6. 20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 25

Березоворудський аграрний коледж Полтавської державної аграрної
академії

(ідентифікаційний код -  34874504)
І

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 20
Аграрні науки та 

продовольство
201 Агрономія 75

2. 20 Аграрні науки та 
продовольство

204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

80

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 100

Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської державної 
аграрної академії (ідентифікаційний код -  00389179)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
13 Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
120



2.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 200

Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської державної
аграрної академії 

(ідентифікаційний код -  00728641)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 .

05 Соціальні та 
поведінкові 

науки

051 Економіка зо

2.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
105

3,

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

25

4.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

20

Хомутецький ветеринарно-технологічний коледж Полтавської державної 
аграрної академії (ідентифікаційний код -  33315297)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 20
Аграрні науки та 

продовольство
204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

65

—

2. 21
Ветеринарна

медицина
211 Ветеринарна

медицина
80

____________________

Хорольський агропромисловий коледж Полтавської державної аграрної
академії

(ідентифікаційний код -  33376889)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 80

2. 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

зо



3. 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

115

4. 19
Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
60

5. 20
Аграрні науки та 

продовольство 201 Агрономія 45

6. 20 Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 185



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток ^/_3 б
до наказу Міністерства освіти і науки
України від25.0 9 2019 р. № 960 ~Л

Вих. № заяви юридичної особи
0631/2109

дата 11.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2912/0/10-19

дата 13.09.2019

Найменування юридичної особи Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01132330

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету 
(ідентифікаційний код -  02570575)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

100

і

2. 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
100 1

3. 07
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 100

4.
' ■

12
Інформаційні

технології
121

Інженерія
програмного
забезпечення

100

5.
І

19
Архітектура та 

будівництво 193
Геодезія та 
землеустрій

175
1



6. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

100

Київський коледж комп'ютерних технологій та економіки 
Національного авіаційного університету 

(ідентифікаційний код -  24360683)

1. 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка 120

2. 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
60

3. 12 Інформаційні
технології 121

Інженерія
програмного
забезпечення

210

4- 12
Інформаційні

технології
123

Комп'ютерна
інженерія

240

5. 13
Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування 120

6. 15
Автоматизація та 

приладобудування 151

Автоматизація та 
комп'ютерно- 

інтегровані 
технології

90

7. 17
Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та 
радіотехніка

200

8. 18
Виробництво та 

технології
186 Видавництво та 

поліграфія
90

Коледж інженерії та управління 
Національного авіаційного університету 

(ідентифікаційний код -  21573906)

1. • - 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

60

2. 07
Управління та 

адміністрування 075 Маркетинг 90

3. 07 Управління та 076 Підприємництво, 120



адміністрування торгівля та біржова 
діяльність

4. 08 Право 081 Право 50

5. 12
Інформаційні

технології
121

Інженерія
програмного
забезпечення

150

6. 17
Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та 
радіотехніка

90

7, 18 Виробництво та 
технології 186

Видавництво та 
поліграфія

60

Криворізький коледж Національного авіаційного університету 
(ідентифікаційний код -  35159327)

І
1. 12

Інформаційні
технології 121

Інженерія
програмного
забезпечення

150

2. 12
Інформаційні

технології
123 Комп'ютерна

інженерія 150

3. 17 Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та 
радіотехніка

200

!
4. 17 Електроніка та 

телекомунікації
173 Авіоніка 100

1 5.
і

27 Транспорт 272 Авіаційний
транспорт 175

6. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 
повітряному 
транспорті)

100

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного 
університету Слов’янський коледж Національного авіаційного 

університету (ідентифікаційний код -  36309003)

1. 07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування

43

2. 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси, 

банківська 
справа та

42



страхування

3. 07
Управління та 

адміністрування 075 Маркетинг 60

4.

І •

12
Інформаційні

технології
121

Інженерія
програмного
забезпечення

75

5. 12 Інформаційні
технології 123

Комп’ютерна
інженерія

55

6. „
Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

100

7. 15
Автоматизація та 

приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

60 !

8-
,7 Електроніка та 

телекомунікації
171 Електроніка 45

9.
1 ■

17 Електроніка та 
телекомунікації 173 Авіоніка 200

10. 27 Транспорт 272
Авіаційний
транспорт 275

11.
.

27 Транспорт 274
Автомобільний

транспорт
60

Васильківський коледж Національного авіаційного університету 
(ідентифікаційний код -  34913878)

1. 07
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 60

о 12 Інформаційні
технології 121

Інженерія
програмного
забезпечення

60

Г '
. • ' 
3. 15

Автоматизація та 
приладобудування

151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

50

4. 17 Електроніка та 172 Телекомунікації та 25



телекомунікації радіотехніка

5, 17 Електроніка та 
телекомунікації 173 Авіоніка 25

6. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота ЗО

п і . 27 Транспорт 272
Авіаційний
транспорт

ЗО



Додаток 3^3 З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^5. 092019 р. № @вО~АА

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
805

дата 09.09.2019

Вх, № заяви юридичної особи
2863/0/10-19

дата 11.09.2019

Найменування юридичної особи Київський національний університет 
культури і мистецтв

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02214159

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1 .

02
Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 200

Для відокремлених структурних підрозділів
Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет Київського 

національного університету культури і мистецтв» 
(ідентифікаційний код -  26437332)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
.

1 . 02
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 125

Відокремлений підрозділ «Львівська філія Київського національного
університету культури і мистецтв» 
(ідентифікаційний код -  26547954)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

>• 02
Культура і 
мистецтво

021
Аудіовізуальне 

мистецтво та 
виробництво

75



2. 12
Інформаційні

технології 123 Комп’ютерна
інженерія 80

3. 17
Електроніка та 
телекомунікації 171 Електроніка 75



Додаток ££
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ДУ0'9- 2019 р. № 9 9 Р А

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-01/205

дата 13.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2958/0/10-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Новгород-Сіверське медичне училище

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011735

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1і .
22 Охорона

здоров'я
223 Медсестринство 120



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток /-/ 3 ?
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ЗР 09 2019 р. № 3330 - /)

Вих. № заяви юридичної особи
213

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2959/0/10-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Бердичівський медичний коледж» 
Житомирської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011278

№
з/'п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
22 Охорона

здоров'я
221 Стоматологія ЗО

2.
22 Охорона

здоров'я
223 Медсестринство 240



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від о?р. 09.2019 р. №

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
677/01-02

дата 16.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2957/0/10-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Київський механіко-технологічний 
коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00193602

№
з/'п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1
1.

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

85

.

і 2.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та 

страхування

25

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 35

4.
13 Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
85

5.
13

______

Механічна
інженерія

131 Прикладна механіка 130



6.
27 Транспорт

,4 .

274 Автомобільний
транспорт

50

7.
23 Соціальна

робота
231 Соціальна робота 80



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 35.0Ц 2019 р. № В'Є У-/І

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
196/1

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2956/0/10-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Київський коледж легкої 
промисловості»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00301931

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 150

2.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
120

3 -

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 100

4.
18 - Виробництво та 

технології
182 Технології легкої 

промисловості
195



Додаток ^  */Л
до наказу Міністерства освіти і науки
України відоІ£01__ 2019 р. № $6'0-/1

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
460

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2853/0/10-19

дата 10.09.2019

Найменування юридичної особи Генічеське медичне училище

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011640

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
22 Охорона

здоров’я
223 Медсестринство 200



Додаток $  ̂ З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^У 0 9. 2019 р. № $60  ~ /\

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
07/1367-21/3

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2964/0/10-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01116130

| № 
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
М иколаївський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка

В. Лазаряна
(ідентифікаційний код -  39044071)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
.......

і- 13
Механічна
інженерія

133
Г алузеве
машинобудування

140

2. 15
Автоматизація та 
приладобудування

151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані 
технології

90

оЛ. 27 Транспорт 273
Залізничний
транспорт

90

4..
27 Транспорт 274

Автомобільний
транспорт

85



5. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

90

Л ьвівський коледж транспортної інфраструктури Дніпровського 
національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна (ідентифікаційний код -39044066)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування
100

2. 15
Автоматизація та 
приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані 
технології

150

3. 27 Транспорт 273
Залізничний
транспорт

230

4. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 
залізничному 
транспорті)

240



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відЛр 09 2019 р. № У б б

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
62-01-1730

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2960/0/10-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Національний університет «Львівська 
політехніка»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02071010

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

курсі (році
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
Відокремлений структурний підрозділ Навчально-науковий інститут 

підприємництва та перспективних технологій Національного 
університету «Львівська політехніка»

____________________ (ідентифікаційний код -  37073535)________________
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування 20

2.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування
40

3.
07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг 40

4.
. 12

■

Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні науки 75

Львівський техніко-економічний коледж 
Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код -03363128)



2

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
05 Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 115

2;
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
80

і-----

3.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування
50

4. 08 Право 081 Право 50

5.
14 Електрична

інженерія
144 Т епл оенергетика 80

6.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
480

Відокремлений структурний підрозділ -  Технічний коледж 
Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код -  05393837)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
ЗО

2.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування
60

3.
07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг зо

4.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
зо

5 ‘

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

90

6,

12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія зо

-



з

7.

14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

60

8.

15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

25

9.
17 Електроніка та 

телекомунікації
172 Телекомунікації та 

радіотехніка
90

10.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 60

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

(ідентифікаційний код -  03450726)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 .

13 Механічна
інженерія

133 Г алузеве
машинобудування 80

2.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
70

3.
27 Транспорт 274 Автомобільний

транспорт
220

4.

27 Транспорт 275 Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

50

Відокремлений структурний підрозділ -  Коломийський політехнічний 
коледж Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код -20544802)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 .
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
75

_

2.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування
40

3. 07 Управління та 073 Менеджмент 50



4

адмініртрування

4.
07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг зо

5.

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

100

6.
13 Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування 75

7.

15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

65

8.
1

18 Виробництво та 
технології

182 Технології легкої 
промисловості

70

|
9.1

20 Аграрні науки та 
продовольство

205 Лісове
господарство

55

Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж 
Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код -  37278385)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
25

2.
07 Управління та 

адміністрування
076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

50

3. 08 Право 081 Право зо

4.

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

зо

5.
12 Інформаційні

технології
122 Комп’ютерні

науки зо

Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж 
Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код -  38008357)
Підготовка фахового молодшого бакалавра



5

1.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 150

2.
05 Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 60

3.

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
зо

4. 08 Право 081 Право 60

5.
12 Інформаційні

технології
122 Комп’ютерні

науки
50

6.
12 Інформаційні

технології
123 Комп’ютерна

інженерія 80

7.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 60

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

(ідентифікаційний код -  38501654)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

75

2.
17 Електроніка та 

телекомунікації
172 Телекомунікації та 

радіотехніка
150

Відокремлений структурний підрозділ -  Хмельницький політехнічний 
коледж Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код -  39817752)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і.
05 Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 40

2.
07 Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 80

3.

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

50



4.
12 Інформаційні

технології
123 Комп’ютерна

інженерія
105

5.
13 Механічна

інженерія
131 Прикладна

механіка
90

6.
13 Механічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
25

7.
27 Транспорт 274 Автомобільний

транспорт
100

..



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток (/-4
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2$Х)9_ 2019 р. № 9бУ~А

Вих, № заяви юридичної особи
456

дата 05.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2887/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Центр 
професійної освіти інформаційних 
технологій, поліграфії та дизайну м. 
Києва»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02544537

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн зо

2.
18

________

Виробництво та 
технології

186 Видавництво та 
поліграфія

60



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток Є
до наказу Міністерства освіти і науки
України відрУ Р9. 2019 р. № -963//

Вих. № заяви юридичної особи
01-15/189

дата 11.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2977/0/10-19

дата 18.09.2019

Найменування юридичної особи Вище художнє професійне училище № 3 
м. Івано-Франківська

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02544313

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

60

2.
20 Аграрні науки та 

продовольство
205 Лісове

господарство
зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток V  З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Ж 09 2019 р. № 960 ~Л

Вих, № заяви юридичної особи
20-м

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2955/0/10-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Кам’янець-Подільський коледж 
будівництва, архітектури та дизайну»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01276000

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 19
Архітектура та 

будівництво
191 Архітектура та 

містобудування
40

2. 19
Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
270



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від $5.03 2019 р. № 3?60~/)

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
131/3

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи дата 18.09.2019
2973/0/10-19

Найменування юридичної особи Ізмаїльський агротехнічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 00728581
особи

№
з/п1

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07

______

Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

55

2.

14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

100

'У

20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 25

4.
20 Аграрні науки та 

продовольство
208 Агроінженерія 95



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток 9. 9 $
до наказу Міністерства освіти і науки
України від - 2019 р. № 960 ~̂ І

Вих. № заяви юридичної особи
01-01/398

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2972/0/10-19

дата 18.09.2019

Найменування юридичної особи

.

Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпровський базовий медичний 
коледж» Дніпропетровської обласної 
ради»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011158

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство 450



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відсл£.09. 2019 р. № -96*0 /]

Вих. № заяви юридичної особи
124

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2979/0/10-19

дата 18.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Коломийський педагогічний коледж 
Івано-Франківської обласної ради»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

38996220

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і- 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 185

2 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота
1

зо

____________ |

3. 01 Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво)
зо

4. 01 Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво)

25



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^У_09_ 2019 р. № '/)

Вих. № заяви юридичної особи
57

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2982/0/10-19

дата 19.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
Київської обласної ради «Стрітівський 
педагогічний коледж кобзарського 
мистецтва»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

20590854

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

01 Освіта/
Педагогіка

014 Середня освіта 
(Музичне 

мистецтво)

зо



А

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відс?ХО£_ 2019 р. №

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
2649

дата 09.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2978/0/10-19

дата 18.09.2019

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
Університет Короля Данила

Ідентифікаційний код юридичної
особи

24684167

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж Приватного вищого навчального закладу Університету Короля

Данила
(ідентифікаційний код -  37410081)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн ЗО

2.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

25

з. 08 Право 081 Право 100

4.

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

зо

5.
19 Архітектура та 

будівництво
191 Архітектура та 

містобудування
50



2

6.
19 Архітектура та 192 Будівництво та 25

будівництво цивільна інженерія



Додаток Щ ГЗ
до наказу Міністерства освіти і науки
України ві 2019 р. № ,9в  О У і

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
144

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2976/0/10-19

дата 18.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02215035

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
024 Хореографія 15

2.

02 Культура і 
мистецтво

028 Менеджмент
соціокультурної

діяльності

85

3.

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

35



Додаток ^  ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 35-С9.2019 р. №

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
145

дата 11.09.2019

Вх, № заяви юридичної особи
3001/0/10-19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Івано-Франківський фінансово- 
комерційний кооперативний коледж 
імені С. Граната

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05508329

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

знань (на одному
курсі (році
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 55

2.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 
та страхування

120

3.

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

25

4.
• .

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

95

5.

_

12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

з о



6.
12 Інформаційні

технології
121 Інженерія

програмного
забезпечення

40

7.
24 Сфера

обслуговування
241 Г отельно- 

ресторанна справа
70

8.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм 40



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки

* України від £50(2 2019 р. №

Вих. № заяви юридичної особи
253

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2999/0/10-19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Тернопільський кооперативний 
торговельно-економічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01788119

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

! 1. 02
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 80

2. 07
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування
70

3. 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
85

4. 07
Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг зо

•

5. 07 Управління та 
адміністрування

076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

100

є. 12
Інформаційні

технології
123

Комп’ютерна
інженерія

зо

І



7. 24 Сфера
обслуговування 241 Г отельно- 

ресторанна справа
25

8. 24 Сфера
обслуговування

242 Туризм ЗО



[ і
і І

• І •
І '* :
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Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від «хУ » с/_9 2019 №

Перелік ліцензіатів, 
яким звужено провадження освітньої Діяльності 

у сфері вищої освіти

і

!:!

№
з/п

і: _ Д і
Найменування ліДензіатів

і

і; п
---■ ? : ; •!.
У 4 ;

1. Хмельницький університет управління та права імені
: .

Леоніда Юзькова

2.
і і

Донбаська державна машинобудівна академія • ;і; і у У )\ 1
Д і ї  М

3. Державний вищий навчальний заклад «Д 
технічний університет»

энецький національний
■! І - ! і і ' НС. 7 Л; \

4. Київський національний університет кулі>тури і мистецтв

5. Національний авіаційний університет

6. Одеський національний політехнічний університет

7. Кременчуцький національний університе 
імені Михайла Остроградського

т ;

8. Сумський державний педагогічний університет і|мені А. С Макар.енка

9.
Приватне акціонерне товариство «Вищий учбовйй заклад 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» \ ; Г ;- : .і- ' і



ч.

Додаток /
до наказу Міністерства освіти і науки
України відЧ^Т^  2019 р. № /?

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 0691/19 19.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2776/0/10-19 02.09.2019
Найменування юридичної особи Хмельницький університет 

управління та права імені Леоніда 
Юзькова

Ідентифікаційний код юридичної особи 14163438
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка бакалаврів
1 0304 Право 6.030401

Правознавство
130/100/0 0/80/0

2 00306 Менеджмент 
і адміністрування

6.0306001
Менеджмент

75/75/0 5/0/0

3 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 120 60

Підготовка магістрів
4 07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

зо 20

Перепідготовка спеціалістів
5 0304 Право 7.03040101

Правознавство
0/50/0 0/2/0

2. Припинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:
Підготовка спеціалістів

6 0304 Право 7.03040101
Правознавство

100/100/0 0



2

7 0306 Менеджмент 
і адміністрування

7.030600101
Менеджмент

75/75/0 0

8 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 150 0

9 08 Право 081 Право 250 0

Підготовка магістрів
10 0304 Право 8.030401101

Правознавство
30/30/0 0

11 1501 Державне 
управління

8,15010002 
Державна служба

30/30/0 0

12 1801 Специфічні 
категорії

8.18010018
Адміністративний
менеджмент

30/30/0 0

13 07 Управління та 
адміністрування

074 Публічне 
управління та 
адміністрування

60 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Додаток д .Х
до наказу Міністерства освіти і науки
України від £$09. 2019 р. № $б£?'/?

Вих. № заяви юридичної особи: 04-03/1055 Дата: 03.09.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи: 2860/0/10-19 Дата: 11.09.2019 р.
Найменування юридичної особи Донбаська державна 

машинобудівна академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 02070789

Вид звуження провадження освітньої діяльності у  сфері вищої освіти

Зменшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців за спеціальностями:

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування напряму 
підготовки, спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб
д.ф.н./ з.ф.н./ 

в.ф.н.
д.ф.н./ з.ф.н./ 

в.ф.н.
Підготовка бакалаврів

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050502 Інженерна механіка 20/ 45  / 0 0 / 7 / 0

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування напряму 
підготовки, спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб
д.ф.н./ з.ф.н./ 

в.ф.н.
д.ф.н./ з.ф.н./ 

в.ф.н.
Підготовка бакалаврів

0305 Економіка та 
підприємництво 6.030504 Економіка 

підприємства 1 2 / 1 5 / 0 0 / 0 / 0

0305 Економіка та 
підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит 8 / 2 5 / 0 0 / 0 / 0

0305 Економіка та 
підприємництво 6.030509 Облік і аудит 5 / 1 4 / 0 0 / 0 / 0

0306 Менеджмент і 
адміністрування 6.030601 Менеджмент 1 5 / 2 0 / 0 0 / 0 / 0



і

0403 Системні науки 
та кібернетика 6.040303 Системний аналіз 2 0 / 5 / 0 0 / 0 / 0

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

6.050101 Комп’ютерні науки 4 0 / 1 0 / 0 0 / 0 / 0

0502 Автоматика та 
управління

6.050202 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

2 0 / 1 5 / 0 0 / 0 / 0

0504/Металургія та 
матеріалознавство 6.050401 Металургія 8 / 2 / 0 0 / 0 / 0

0504 Металургія та 
матері алознавство 6.050402 Ливарне виробництвс 1 0 / 8 / 0 0 / 0 / 0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050503 Машинобудування 30 / 25  / 0 0 / 0 / 0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050504 Зварювання 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0 / 0

6.050702
Електротехніка та

— -пг гл  т г г п г \  л  f Q V Q T J I  Т Г О

6.050702 Електромеханіка 2 / 2 0 / 0 0 / 0 / 0



*

Додаток 5. З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Дд ОР 2019 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-15/889 09.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2953/0/10-19 17.09.2019
Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 

«Донецький національний технічний 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070826
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:
(дл я  в ід о к р ем л ен о го  стр у к т у р н о го  п ідр озд іл у)

Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу «Донецький
національний технічний університет»

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка бакалаврів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030504 Економіка 
підприємництва

10/10/0 0/0/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і 
аудит

0/15/0 0/0/0

. 3 0306 Менеджмент 
і адміністрування

6.030601
Менеджмент

15/20/0 0/0/0

4 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050101
Комп’ютерні науки

0/30/0 0/0/0

5 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050301
Комп’ютерна
інженерія

0/20/0 0/0/0

6 0503 Розробка 
корисних копалин

6.050301 Еірництво 35/60/0 0/0/0



2

7 0505
Машинобудування
та
матеріалообробка

6.050503
Машинобудування

10/15/0 0/0/0

8 0507
Електротехніка та 
електромеханіка

6.00702
Електромеханіка

15/25/0 0/0/0

9 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 50 0

10 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік та 
оподаткування

50 0

11 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 50 0

12 12 Інформаційні 
технології

123 Комп’ютерна 
інженерія

20 0

13 18 Виробництво та 
технології

184 Гірництво 160 0

14 13 Механічна 
інженерія

133 Галузеве 
машинобудування

100 0

15 14 Електрична 
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

50 0

16 12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні 
науки

зо 0

Підготовка магістрів

17 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 10 0

18 18 Виробництво та 
технології

184 Гірництво 15 0

19 13 Механічна 
інженерія

133 Галузеве 
машинобудування

10 0

20 14 Електрична 
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

5 0

Інші види освітньої діяльності:

21 Підвищення кваліфікації за 
акредитованими напрямами 
(спеціальностями)

50 0



Додаток ЗГ /
до наказу Міністерства освіти і науки
України в ід ^ У ^ 2 0 1 9  р. № -9££7-/?

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 806 09.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2858/0/10-19 11.09.2019
Найменування юридичної особи Київський національний університет 

культури і мистецтв
Ідентифікаційний код юридичної особи 02214159
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1 0202 Мистецтво 5.02020702 

Перукарське 
мистецтво та 
декоративна 
косметика

260/300/0 150/50/0

2 02 Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 560 200



Додаток і ?  <Ь
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ с Г ^  2019 р. № 6^6'̂ -У?

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 06-31/2110 дата 11.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2945/0/10-19 дата 16.09.2019

Найменування юридичної особи Національний авіаційний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01132330
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями

№
з/п

і -

Ш ифр і назва 
галузі знань

К од і н ай м ен ув ан н я  
н а п р я м у  п ідготов к и , 

сп ец іа л ь н о ст і, ви ду  осв іт н ь о ї 
п ослуги

Л іц ен зо в а н и й  
обсяг, осіб  

(за  л іц ен зією )

В стан ов и ти
л іц ен зо в а н и й

обсяг,
осіб

Д ен н а /за о ч н а /
веч ір н я

Д ен н а /за о ч н а /
веч ір н я

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж інженерії та управління 

Національного авіаційного університету 
(ідентифікаційний код -  21573906)
Підготовка молодших спеціалістів

I і -
0304 Право 5.03040101 Правознавство 25/25/0 0//0/0

1
2.

0501
Інформатика та 
обчислювальна
техніка

5.05010301 Розробка
програмного
забезпечення

75/75/0 0//0/0

3.

0509
Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та 
зв’язок

5.05090201 Виробництво,
обслуговування
та ремонт електронної

побутової
апаратури

90/90/0 0//0/0



0515 Видавничо-
поліграфічна
справа

5.05150103 Комп’ютерна 
обробка текстової, 
графічної та образної 30/30/0 0//0/0
інформації



Додаток £
до наказу Міністерства освіти і науки
України від-ТО У У2019 р. № О'бї? ^

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи
-2219/151-02

дата 16.09.2019

Вх, № заяви юридичної особи 2983/0/10-19 дата 19.09.2019

Найменування юридичної особи Одеський національний політехнічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071045
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями

№
з/п

Ш ифр і назва 
галузі знань

К од і н ай м ен ув ан н я  
н ап р я м у п ідготов к и , 

сп ец іа л ь н о ст і, ви ду  о св іт н ь о ї  
п ослуги

Л іц ен зо в а н и й  
обсяг, осіб  

(за  л іц ен зією )

В стан ов и ти
л іц ен зо в а н и й

обсяг,
осіб

Д ен н а /за о ч н а /
веч ір н я

Д ен н а /за о ч н а /
веч ірн я

Для відокремлених структурних підрозділів
Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного 

університету (ідентифікаційний код -  00237191)
Підготовка молодших спеціалістів

'

1-
0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050201 Інформаційна 
діяльність підприємства 30/0/0 0//0/0

2.
0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050401 Економіка 
підприємства 30/0/0 0//0/0

О5 .

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050901
Бухгалтерський облік 30/25/0 0//0/0

4.

0501 Інформатика 
та обчислювальна
техніка

5.05010201 
Обслуговування 
комп'ютерних систем і 
мереж

50/0/0 0//0/0



5.

0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

5.05010301 Розробка 
програмного забезпечення 50/0/0 0//0/0

6.

0505
Машинобудування
та
матеріалообробка

5.05050302 Технологія 
обробки матеріалів на 
верстатах і автоматичних 
лініях

50/0/0 0//0/0

1-------- -------------

7.
*

0505
Машинобудування
та
матеріалообробка

5.05050306 Виробництво 
двигунів

30/0/0 0//0/0

8.

0507
Електротехніка та 

.електромеханіка

5.05070104 Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і цивільних 
споруд

50/20/0 0//0/0

9.

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010602 
Обслуговування та 
ремонт автомобілів і 
двигунів

50/30/0 0//0/0

10.
1401 Сфера 
обслуговування

5.14010301 Туристичне 
обслуговування 30/0/0 0//0/0

Підготовка бакалаврів

1.

L

0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050102 Комп’ютерна 
інженерія 30/0/0 0//0/0



Додаток Ду У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від9 ^ 0 9  2019 р. № 9 6  Р

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 94-05/266 18.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2989/0/10-19 20.09.2019
Найменування юридичної особи Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 
Остроградського

Ідентифікаційний код юридичної особи 05385631
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________

1. Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/гі

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)
Денна/заочна/ве 

чірня 
_____форма

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня

_____ф о р м а __
Підготовка бакалаврів

1 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010203 Здоров’я 
людини

25/0/0 2/0/0

2 0201 Культура 6.020105
Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

25/25/0 2/2/0

"3 0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 30/0/0 2/0/0
4 0203 Гуманітарні 

науки
6.020303 Філологія 30/30/0 2/2/0

5 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 30/30/0 2/2/0

6 0303 Журналістика 
та інформація

6.030303 Видавнича 
справа та 
редагування

25/0/0 2/0/0

7 0304 Право 6.030401
Правознавство

75/50/0 2/2/0

8 0305 Економіка та 6.030504 Економіка 75/75/0 2/2/0



2

підприємництво підприємництва
9 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030507 Маркетинг 50/50/0 2/2/0

10 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит

50/25/0 2/2/0

11 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і
аудит

80/60/0 2/2/0

12 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030510 
Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

25/25/0 2/2/0

13 0306 Менеджмент 
і адміністрування

6.030601
Менеджмент

85/120/0 2/2/0

14 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія,
охорона
навколишнього
середовища та
збалансоване
природокористуванн
я

55/55/0 2/2/0

15 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040302
Інформатика

25/0/0 2/0/0

16 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050101
Комп’ютерні науки

25/15/0 2/2/0

17 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050102
Комп’ютерна
інженерія

55/55/0 2/2/0

18 0502 Автоматика 
та управління

6.050201 Системна 
інженерія

55/55/0 2/2/0

19 0502 Автоматика 
та управління

6.050202
Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані 
технології

25/25/0 2/2/0

20 0504 Металургія та 
матеріалознавство

6.050403 Інженерне 
матеріалознавство

25/25/0 2/2/0

21 0505
Машинобудування
та
матеріалообробка

6.050502 Інженерна 
механіка

100/125/0 2/2/0

22 0505
Машинобудування

6.050503
Машинобудування

80/80/0 2/2/0



та
матеріалообробка

23 0507
Електротехніка та 
електромеханіка

6.050701
Електротехніка та 
електротехнології

50/50/0 2/2/0

24 0507
Електротехніка та 
електромеханіка

6.050702
Радіоелектронні
апарати

45/0/0 2/0/0

25 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв'язок

6.050902
Радіоелектронні
апарати

45/0/0 2/0/0

26 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв'язок

6.050903
Телекомунікації

30/0/0 2/0/0

27 0514 Біотехнологія 6.051401
Біотехнологія

25/0/0 2/0/0

28 0601 Будівництво 
та архітектура

6.060101
Будівництво

25/0/0 2/0/0

29 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101 Транспортні 
технології (за видами 
транспорту)

50/50/0 2/2/0

ЗО 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070106
Автомобільний
транспорт

80/80/0 2/2/0

31 0801 Геодезія та 
землеустрій

6.080101 Геодезія, 
картографія та 
землеустрій

55/55/0 2/2/0

32 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 25/0/0 2/0/0

33 1702 Цивільна 
безпека

6.170202 Охорона 
праці

25/25/0 2/2/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Додаток _ 4
до наказу Міністерства освіти і науки
України від <23.09 .__2019 р. № РбО

Вих. №. заяви юридичної особи 2683 Дата 10.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2947/0/10-19 Дата 16.09.2019
Найменування юридичної особи Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка
Ідентифікаційний код юридичної особи 02125510

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Припинення провадження частини освітньої діяльності___ ______

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг, 

осіб
денна/заочна/вечірня денна/заочна/вечірня

П ід го то в к а  бак ал ав р ів
1. 0101

Педагогічна
освіти

6.010101 Дошкільна 
освіта 25/25/0 0/0/0

2. 0101
Педагогічна

освіти

6.010102 Початкова 
освіта 20/20/0 0/0/0

3. 0101
Педагогічна

освіти

6.010105 Корекційна 
освіта (за 
нозологіями)

35/35/0 0/0/0

4. 0101
Педагогічна

освіти

6.010106 Соціальна 
педагогіка 15/15/0 0/0/0

5. 0102 Фізичне 
виховання, 

спорт і здоров’я 
людини

6.010201 Фізичне 
виховання* 70/30/0 0/0/0

6. 0102 Фізичне 
виховання, 

спорт і здоров’я 
людини

6.010202 Спорт 40/30/0 0/0/0

7. 0102 Фізичне 
виховання, 

спорт і здоров’я 
людини

6.010203 Здоров’я 
людини 40/40/0 0/0/0

8.
0202 Мистецтво 6.020202

Хореографія* 10/5/0 0/0/0



9.
0202 Мистецтво 6.020204 Музичне 

мистецтво* 15/15/0 0/0/0

10.
0202 Мистецтво

6.020205
Образотворче
мистецтво*

20/5/0 0/0/0

11. 0203
Гуманітарні
науки

6.020302 Історія* 40/15/0 0/0/0

12. 020.3
Гуманітарні
науки

6.020303 Філологія* 100/60/0 0/0/0

13. 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія 30/30/0 0/0/0

, 14. 0401
Природничі
науки

6.040101 Хімія* 15/0/0 0/0/0

15. 0401
Природничі
науки

6.040102 Біологія* 40/25/0 0/0/0

16. 0401
Природничі
науки

6.040104 Географія* 20/15/0 0/0/0

17. 0402 Фізико-
математичні
науки

6.040201
Математика* 10/5/0 0/0/0

18. 0402 Фізико-
математичні
науки

6.040203 Фізика* 15/0/0 0/0/0

19. 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040302
Інформатика* 20/0/0 0/0/0

20. 1401 Сфера 
обслуговування 6.140103 Туризм 20/10/0 0/0/0



Додаток &~9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ Г  РУ 2019 р. № 9£Р-/7

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 2549
№ 2512

дата 23.09.2019 
19.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи № 3013/0/10-19 дата 23.09.2019
№2985/0/10-19 20.09.2019

Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство 
«Вищий учбовий заклад 
«Міжрегіональна академія 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код юридичної особи 00127522
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

-

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

-

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Припинення частини провадження освітньої діяльності за 
спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 
спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг

денна/заочна/вечірня 
форми навчання

денна/заочна/вечірня 
форми навчання

1 2 3 4 5
Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-

науковим) рівнями вищ ої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
і. 05 Соціальні та 

поведінкові науки
054 Соціологія 10 0

2. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

052 Політологія 10 0

3. 29 Міжнародні 
відносини

293 Міжнародне право 50 0

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:
4. 05 Соціальні та 

поведінкові науки
054 Соціологія 20 0



Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти:

6. 01
Освіта/Педагогіка

015 Професійна освіта (за 
спеціалізаціями)

20 0

7. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

052 Політологія 20 0

8. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

053 Психологія 25 0

9. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 20 0



•4 .

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки
України від «с?з~ » {29  2019 № '229 2

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський 
центр професійно-технічної освіти»

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Недригайлівське 
вище професійне училище»

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Путивльський 
професійний ліцей»

4. Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Краснопільське 
професійно-технічне училище»

6. Стебницький професійний ліцей

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



Додаток & _/
до наказу Міністерства освіти і науки
України від У У. С?9.2019 р. № $6/? У?

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

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

ІЗих. № заяви юридичної особи 
734

Дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2847/0/10-19

Дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Дніпровський центр професійно- 
технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541409

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

Відомості відповідно до існуючої ліцензії

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

Вид підготовки Лі ценз 
ований
обе я г

Код
професії

за ДК

Найменування
професії

Вид
підготовки

Ліценз
ований
обсяг

421 1 

4112

Контролер-касир

О п ер атор
к о м п 'ю тер н ого
набору

первинна
професійна
підготовка

зо
421 1 Контролер-

касир
первинна

професійна
підготовка

зо

4223

4112

Оператор
поштового
зв'язку

О п ер атор
к о м п 'ю тер н ого
набору

первинна
професійна
підготовка;
професійно-

технічне
навчання;

підвищення
кваліфікації

60

4223 Оператор
поштового
зв'язку

первинна
професійна
підготовка;
професійно-

технічне
навчання;

підвищення
кваліфікації

60

Встановити



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від іїо'.ОО1. 2019 р. № 960У?

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-34/390

Дата 03.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2903/0/10-19

Дата 12.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05537590

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

Відомості відповідно до існуючої ліцензії

Код
професі 

за ДК
61

5122

5220

Найменування
професії

Плодоовочівник

Кухар

Продавець
продовольчих
товарів

Вид підготовки

первинна
професійна
підготовка

Лі ценз 
ований 
обсяг

90

Встановити

Код
професії 

за ДК

5122

5220

Найменування
професії

Кухар

Продавець
продовольчих
товарів

Вид
підготовки

первинна
професійна
підготовка

Лі ценз 
ований 
обсяг

90



&■
Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти

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

Додаток @'-3
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 2209. 2019 р. № 9 9 9  /7

Вих. № заяви юридичної особи 482 дата 06.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2946/0/10-19 дата 16.09.2019
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Путивльський 
професійний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547429

Вид звуження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти
Звуження провадження освітньої діяльності

Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з
професій:

К од
п р оф есії

Н а й м ен ув ан н я
п р о ф есії

В и д п р о ф есій н о ї 
п ідготов к и

Л іц е ю
ований

обсяг

Ш ел

К од
п р о ф есії

я звуж ен н я

Н ай м ен ув ан н я
п р оф есії

7136

7212

Монтажник 
санітарно- 
технічних 
систем і 

устаткування

Г азозварник

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 

технічне навчання, 
підвищення 
кваліфікації

45 7136

Монтажник 
санітарно- 
технічних 
систем і 

устаткування

7124

7124

Столяр
будівельний

Тесляр

Первинна 
професійна 
підготовка; 

перепідготовка 
робітників; 
професійно- 

технічне навчання; 
підвищення 
кваліфікації

60 7124 Столяр
будівельний

7122
7122
7133

Муляр
Пічник

Штукатур

Первинна 
професійна 
підготовка; 
професійно- 

технічне навчання; 
підвищення 
кваліфікації

60 7122 Муляр



Додаток ^  У
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни відД̂ ДГ 09. 2019 р. №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-15/176

Дата 05.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2904/0/10-19

Дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Вище художнє професійне училище № 3 
м. Івано-Франківська

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02544313

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями):
№
п/
п

Код
професії 
за ДК

Найменування
професії

Вид підготовки Ліцензований обсяг 
(осіб)

Існуючий Встанови
ти

1 7422 Столяр первинна
професійна зо 0

7331 Реставратор виробів з дерева підготовка



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України відРд-0&  2019 р. №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
132

Дата 30.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2846/0/10-19

Дата 09.09.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Красноггільське професійно-технічне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

03072081

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями):
№
п/
п

Код
професії 
за ДК

Найменування
професії

Вид підготовки Ліцензований обсяг 
(осіб)

Існуючий Встанови
ти

1 611 1 Плодоовочівник первинна
професійна
підготовка

зо 0



Додаток £
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 9 9 с 9 20\9  р. № -9б'9 / 7

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 150 12.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2962/10-19 17.09.2019
Найменування юридичної особи Стебницький професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної особи 02545502

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

Припинення провадження частини освітньої діяльності за професіями:

№
з/п

Код і найменування 
професії Види професійної 

підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

1. 4112
Оператор

комп’ютерного
набору

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

ЗО 0

2. 4222
Адміністратор

Професійно- 
технічне навчання, 

перепідготовка
60 0

3. 4112
Оператор

комп’ютерного
набору

4121
Обліковець 3 

реєстрації 
бухгалтерських 

даних

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

60 0

4. 5123 Бармен Професійно- 60 0



2

5123 Офіціант 
5123 Буфетник

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

5. 7241
Електромонтер 3 

ремонту і 
обслуговування 

електроустаткуван 
ня

Професійно- 
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації

60 0

6. 7241
Електромонтер 3 

ремонту і 
обслуговування 

електроустаткуван 
ня

Первинна
професійна
підготовка ЗО 0

7. Монтажник
гіпсокартонних

конструкцій

Професійно- 
технічне навчання ЗО 0



;-І 1 і : . і/І
Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату Г 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток £. / -
до наказу Міністерства освіти і науки
України від & & ?  2019 р. № &6Р /]

Вих. №  заяви юридичної особи 
2550

Дата 23.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3014/0/10-19

Дата 23.09.2019 | ; ; 1 ■

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00127522
і

1

і| і .■ і* •: . І  

|| • ■ : : 1 ; І З : ' 5;. ,

Вид звуження провадження освітньої діяльності: 
припинення провадження частини освітньої діяльності ( :

1  •: .: А  У  • ■. і \  • 
і- ^  ■ ■ \ ;

ш певними професіями):
№
п/
п

Код
професії 
за ДК

Найменування
професії

Вид підготовки Ліцензований обсяг 
(осіб)

Існуючий Встанови
ти

1 5169 Охоронник професійно-технічне: 
навчання; 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

150 0

5169 Охоронець професійно-технічне 
навчання; 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

З О 0

І:

І

і

І



Додаток 
до нака 
України

А
Підстави відмови у розширенні провад 

Державному вищому навчальному закладу
університет» у сфері ви

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензуі
(далі - Закон))

З У  М І Н І С ;

: • ; і й  іі

; : 1
герства освіти і науки 
42019 р. № У бУ  / ]

і{ • • і

жсння освітньої діяльності 
«Криворізький національний
т о ї  ОСВІТИ
зання видів господарської діяльності»

І 5 ; | 'і

Вих. №  заяви юридичної особи 27-04-157/1 Дата 10Л)9.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2653/0/10.1-19 Дата 17.09.2019
Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький національний 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної особи 3766446()
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у заяві

підготовки здобувачів вищої освіти 
на першому (бакалаврському) та 
другому (магістерському) рівнях зі 
спеціальності 015 Професійна
освіта (комп’ютерні технології) з

і.метою здійснення ПІДГОТОВКИ 

іноземців та осіб без г  ромадянства
Ліцензований обсяг за ліцензією ЗО ocof

(бакалав
освіти;
50 осК
(магісте{
освіти

пі (на рік) за першим 
зським) рівнем вищої

. . ’ • : ‘. 1 ш .; •. )

(на рік) за другим 
юьким) рівнем вищої
і. ...і : і . . | і ......... і: .......ц і ; . . . : : І І .

Ліцензований обсяг, зазначений юридичною 
особою у заяві

у 4  /
■ 1 : 2 ' ' Л:

120 осіб (з урахуванням строків 
навчання) з а  першим 
(бакалаврським) рівнем вищої 
освіти; і :

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



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
Державному вищому навчальному закладу «Криворізький національний

університет» у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
_________________________________ (далі - Закон)) _________________________________

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Лз. 0$ 2019 р. № /7

Вих. № заяви юридичної особи 26-04-155/1 Дата 09.09.2019
І і к

Вх. № заяви юридичної особи 2652/0/10.1-19 Дата 17.09.2019
Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний 

заклад «Криворізький національнйй 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної особи 37664469
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у заяві

підготовки здобувачів вищої осві 
на першому (бакалаврському) 
другому (магістерському) рівн 
вищої освіти зі спеціальності 0 
Підприємництво, торгівля 
біржова діяльність з мете 
здійснення підготовки іноземц 
та осіб без громадянства

ги
та
ях
76
та
ю
ів

Ліцензований обсяг за ліцензією 71 осіб (на рік) за перші 
(бакалаврським) рівнем вин 
освіти;
50 осіб (на рік) за другі 
(магістерським) рівнем виш 
освіти

ІМ  
! . .  

0 1

ІМ

ої

Ліцензований обсяг, зазначений юридичною 
особою у заяві

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

;



Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від «Л &  »  2019 № '/}

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Приватне підприємство «Центр розвитку салонного бізнесу «Партнер 
Плюс»

2. Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної 
освіти»

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Новоселицький 
професійно-технічний аграрний ліцей»



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

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

Додаток 9 /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від цуг 09. 2019 р. № Л

Вих. № заяви юридичної особи 
1/1309

дата 13.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2658/0/10.1-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Приватне підприємство «Центр розвитку 
салонного бізнесу «Партнер Плюс»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37063752

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

професійно-технічне навчання за професією 
5141 Візажист (ліцензований обсяг -  8 осіб) 
за першим (початковим) рівнем



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0 9  2019 р. № ІЗ /У  / /

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

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

Вих. №*заяви юридичної особи 267 дата 09.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2655/0/10.1-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Одеський 
центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05537377

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

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 8322 Водій 
автотранспортних засобів (загальний 
ліцензований обсяг -  75 осіб)



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

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

Додаток -9.3
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від #5' УУ 2019 р. № / І

Вих. №■ заяви юридичної особи 268 дата 09.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2656/0/10.1-19

дата 17.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Одеський центр професійно-технічної 
освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05537377

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

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 
8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія А1, А2) (загальний 
ліцензований обсяг -  75 осіб)



„  л,Додаток 47 /
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від Дя 0 9 . 2019 р.

1 : і. №
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
76

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2672/0/10.1-19

дата 19.09.2019 : :

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Новоселицький 
професійно-технічний аграрний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40815593 . • = : 1 ' і. У  ' Н  і ' - іН У ч їП .У  
, : . V  і : . ; і '  ■ і К : Ш  • р

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

професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації за професією 
6111 Плодоовочівник (збільшення 
ліцензованого обсягу з 25 осіб до 60 осіб)



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

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

Додаток 9. Д
до наказу Міністерства освіти і науки
України в ід_________ 2019 р. № ____

Вих. № заяви юридичної особи 
77

дата 17.09.2019 | |  і
•

Вх. № заяви юридичної особи 
2671/0/10.1-19

дата 19.09.2019 і

Найменування юридичної особи Товариство з с обмеженою 
відповідальністю «Новоселицький 
професійно-технічний аграрний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40815593
/1'

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

перепідготовка 1 за професією 
6121 Оператор з ветеринарного 
оброблення тварин (збільшення 
ліцензованого обсягу з 25 осіб до 60 осіб)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від іУУ 2019 р. № //

Про внесення змін до ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Пр иватного підприємства «Автошкола» 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих.„№ заяви юридичної особи 68 дата 10.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2929/0/10-19

дата 16.09.2019

Найменування юридичної особи Приватне підприємство «Автошкола»
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30093162

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у
заяві_________________________
Внести зміни до ліцензії Приватного підприємства «Автошкола» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  30093 162) відповідно до пунктів 3, 27 
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до 
керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.05.1993 № 340, щодо найменування категорій водіїв 
автотранспортних засобів, а саме:
8322 Водій автотранспортних засобів категорії С (професійно-технічне
навчання, 60 осіб) замінити на:
8322 Водій автотранспортних засобів категорії С (професійно-технічне
навчання, 40 осіб) та
8322 Водій автотранспортних засобів категорії СІ (професійно-технічне 
навчання, 20 осіб)

8322 Водій автотранспортних засобів категорії D (підвищення кваліфікації, 
ЗО осіб) замінити на:
8322 Водій автотранспортних засобів категорії D (підвищення кваліфікації, 
20 осіб) та
8322 Водій автотранспортних засобів категорії D1 (підвищення кваліфікації, 
10 осіб)

8322 Водій, автотранспортних засобів категорії Е (підвищення кваліфікації, 
30 осіб) замінити на:
8322 Водій автотранспортних засобів категорії СЕ (підвищення кваліфікації, 
20 осіб) та
8322 Водій автотранспортних засобів категорії С1Е (підвищення кваліфікації, 
10 осіб)__________________________________________________________________

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації 8322 Водій 
автотранспортних засобів (за відповідними 
категоріями)


