
Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

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

другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій ( ліцензіатів)

1 . Інститут екології Карпат Національної академії наук України

2. Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет»

3. Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економки і торгівлі»

4. Мукачівський державний університет для Гуманітарно-педагогічного 
коледжк Мукачівського державного університету

5. Донбаська державна машинобудівна академія

6 . Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

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

8. Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління»

9. Київський національний університет технологій та дизайну

10. Київський національний університет будівництва і архітектури

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



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
у сфері вищої освіти

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

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти

Видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
шляхом започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 101 Екологія за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знань 10 Природничі 
науки

Вих. № заяви юридичної 
особи 106

дата 15.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2500/0/10.1-19

дата 21.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Інститут екології Карпат 
Національної академії наук України

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05540066

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 101 Екологія

Ліцензований обсяг 20 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
у сфері вищої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_______________
Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 222 
Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти (з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства)____________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1-П

дата 27.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2527/0/10.1-19

дата 27.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Приватний заклад вищої освіти 
«Міжнародний європейський університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

42947833

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 222 Медицина за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 900 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про роинирення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид п ровадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти ___
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та стоптування у галузі знань 07 Управління та адміністрування за 
початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти ____________________________

Вих. № заяви юридичної 
21-20/155

дата -

Вх. № заяви юридичної особи 
251 1/0/10.1-1л

дата 23.08.2019

Найменувап і юридичної особи Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економки і торгівлі»

Ідентифікаційнн:і код юридичної 
особи

01597997

Найменуваг і юкремленого 
структурної' підрозділу 
юридичної 0 'б
Ідентифікаційний код 
відокремлег '0 груктурного 
підрозділу ю; идтчної особи
Вид ОСВІТНІ Т ТЬТІОСТІ, 
зазначений 7 ,г ччною особою у 
заяві

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

Ліцензован, с ' .я г 80 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 035 Філологія у галузі знань 03 Гуманітарні 
науки за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти____________________

Вих. № заяви юридичної 
1203

дата 15.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2506/0/10.1-19

дата 22.08.2019

Найменування юридичної особи Мукачівський державний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36246368

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Гуманітарно-педагогічний коледж 
Мукачівського державного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

36246609

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 035 Філологія за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток ^  &
до наказу Міністерства освіти і 
України від^ 9■ О  У  2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування за новою 
спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
04-03/1019

дата 16.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2501/0/10.1 -  19

дата 22.08.2019

Найменування юридичної особи Донбаська державна машинобудівна академія
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070789

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_____Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_____
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування діяльності за 
новою спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології за 
першим (бакалаврським) рівні вищої освіти________________________________ ______

Вих. № заяви юридичної 
особи 100/02

дата 30.07.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2494/0/10.1-19

дата 20.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Економіко-технологічний інститут імені Роберта 
Ельворті

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

13772135

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
122 Комп’ютерні науки за першим (бакалаврським) 
рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг 
зазначений юридичною 
особою у заяві

240 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

___________Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_______ __
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки 
фахівців за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт за 
другим (магістерським) рівні вищої освіти з можливістю підготовки іноземців та осіб без 
громадянства__________________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 13-04/1201-21/3

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2493/0/10.1-19

дата 20.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

01116130

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

Започаткування освітньої діяльності з підготовки 
фахівців за спеціальністю за спеціальністю 
274 Автомобільний транспорт галузі знань

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг 
зазначений юридичною 
особою у заяві

30 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки 
фахівців за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 
28 Публічне управління та адміністрування за другим (магістерським) рівні вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
128

дата 20.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2508/0/10.1-19

дата 22.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Приватний вищий навчальний заклад 
«Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

38858340

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

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

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування за новою 
спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
04-03/1020

дата 16.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2502/0/10.1 -  19

дата 22.08.2019

Найменування юридичної особи Донбаська державна машинобудівна академія
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070789

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення на 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 226 Фармація, промислова 
фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та за третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти

В их. № заяви юридичної 
особи 04-76/1600

дата 22.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2520/0/10.1-19

дата 23.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Київський національний університет технологій 
та дизайну

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070890

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова 
фармація 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;
60 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти;
16 осіб (з урахуванням строків навчання) за
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

1200 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства;
120 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 3



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



Про розширення на 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 161 Хімічні технології та 
інженерія галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) та за третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
особи 04-74/1599

дата 22.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2519/0/10.1-19

дата 23.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Київський національний університет технологій 
та дизайну

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070890

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 161 Хімічні технології та 
інженерія галузі знань 16 Хімічна та 
біоінженерія за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) та за третім (освітньо- 
науковим) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

130 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
100 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти;
8 осіб (з урахуванням строків навчання) за
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

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



200 осіб (з урахуванням строків навчання) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 3
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства;
32 осіб (з урахуванням строків навчання) за
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
з можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства.



Про розширення провадження освітньої діяльності 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 123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 
12 Інформаційні технології за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти________________________________________________________

Вих.№ 02-1.9/898 дата 19.08.2019
Вх. №2499/0/10.1-19 дата 20.08.2019
Найменування юридичної особи Київський національний університет будівництва і 

архітектури
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070909

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
123 Комп’ютерна інженерія за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) рівнями 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 50 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти;
50 осіб (на рік) за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

____ Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти____
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 125 Кібербезпека галузі знань 12 Інформаційні 
технології за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Вих.№ 02-1.9/899 дата 19.08.2019
В х .№  2 4 9 8 /0 /1 0 .1 -1 9 дата 20.08.2019
Найменування юридичної особи Київський національний університет будівництва і 

архітектури
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070909

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
125 Кібербезпека за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг згідно з 
ліцензією

30 (на рік) за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти;
40 (на рік) за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

120 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
80 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 У $. О Х  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 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі 
знань 22 Охорона здоров’я за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
В их. № заяви юридичної особи 
01-14/724

дата 13.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2480/0/10.1-19

Дата 16.08.2019

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 здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

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

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності Державній 
організації «Національний офіс інтелектуальної власності» 

у сфері післядипломиої освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.— -— — Уі

Започаткувати провадження освітньої діяльності у сфері післядипломиої і 
освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації фахівців у 
сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 081 Право у галузі знань 
08 Право________________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
183/2019

дата 16.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2489/0/10.1-19

дата 19.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Державна організація «Національний офіс 
інтелектуальної власності»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

42190638

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
інтелектуальної власності за спеціальністю 
081 Право у галузі знань 08 Право

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



і науьі науки 
-О -

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

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище 
професійне училище»

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



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
556/01

дата 23.07.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2522/0/10.1-19

дата 23.08.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Запорізьке машинобудівне вище 
професійне училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543851
Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7129 Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7129 Монтажник
гіпсокартонних

конструкцій

Первинна
професійна
підготовка

30 осіб Другий
(базовий)



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
556/01

дата 23.07.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2523/0/10.1-19

дата 23.08.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Запорізьке машинобудівне вище 
професійне училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543851
Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7212 Електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних 
машинах
Первинна професійна підготовка за 
професією 7212 Контролер 
зварювальних робіт

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код З Г ІД Н О  3  

Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид О С В ІТ Н Ь О Ї  

діяльності
Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7212 Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах

Первинна
професійна
підготовка

60 осіб Другий
(базовий)

7212 Контролер 
зварювальних робіт

Первинна
професійна
підготовка

30 осіб Другий
(базовий)



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 268 дата 12.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2490/0/10.1-19

дата 20.08.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547406

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

Започаткування нової професії:
Код 

згідно 3 
Класифі
катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8322 Водій
автотранспортних 
засобів категорії СІ

Первинна
професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)

8322 Водій
автотранспортних 
засобів категорії СІ

Професійно-
технічне
навчання,

перепідготовка

15 Перший
(початковий)



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу «Михайлівське вище професійне училище»

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
без номера

дата без дати

Вх. № заяви юридичної особи
2680/0/10-19

дата 22.08.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Михайлівське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02544106

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 14 Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

15

2 20

Аграрні науки 
та

продовольство
208 Агроінженерія 15



Про звуження провадження освітньої діяльності Київському 
національному університету технологій та дизайну у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 04-11/1583 дата 20.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи № 2670/0/10-19 дата 21.08.2019

Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Київський національний 
університет технологій та дизайну

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

02070890

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг, 

осіб
Денна/заочна/вечірня

форма
Денна/заочна/вечірня

форма
Підготовка бакалаврів

1 0202 Мистецтво 6.020207 (Дизайн) 180/30/0 4/1/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 80/25/0 1/1/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030510 
Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво

25/25/0 0/1/0

4. 0516 Текстильна та 
легка промисловість

6.051601 Технологія та 
дизайн текстильних 
матеріалів

75/30/0 1/0/0

5. 0516 Текстильна та 
легка промисловість

6.051602 Технологія 
виробів легкої 
промисловості

250/450/0 0/4/0

6. 1202 Фармація 6.120201 Фармація 150/150/0 0/2/0
2. Припинення частини провадження освітньої діяльності за спеціальностями:

Підготовка бакалаврів:
1. 0101 Педагогічна 

освіта
6.010104 Професійна 
освіта (Технологія 
виробів легкої 
промисловості)

79/50/0 0/0/0

2. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта (Дизайн) 30/0/0 0/0/0



оJ. 0304 Право 6.030401
Правознавство 6 0 /6 0 /0 0 /0 /0

4. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна 
кібернетика 2 5 /4 0 /0 0 /0 /0

5. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємництва 8 0 /5 0 /0 0 /0 /0

6. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит

7 5 /1 2 5 /0 0 /0 /0

7. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 5 0 /1 0 0 /0 0 /0 /0

8. 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 1 5 0 /1 3 5 /0 0 /0 /0

9. 0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

6.050101 Комп'ютерні 
науки

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

10. 0502 Автоматика та 
управління

6.050202 Автоматизація 
та комп’ютерно- 
інтегровані технології

1 0 0 /3 0 /0 0 /0 /0

11. 0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050501 Прикладна 
механіка

5 0 /5 0 /0 0 /0 /0

12. 0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050502 Інженерна 
механіка

5 0 /5 0 /0 0 /0 /0

13. 0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050503
Машинобудування

5 0 /0 /0 0 /0 /0

14. 0507 Електротехніка 
та електромеханіка

6.050701
Електротехніка та 
ел е ктротех н о ло гі ї

5 0 /0 /0 0 /0 /0

15. 0507 Електротехніка 
та електромеханіка

6.050701
Електромеханіка

5 0 /5 0 /0 0 /0 /0

16. 0508 Електроніка 6.050802 Електронні 
пристрої та системи

4 0 /0 /0 0 /0 /0

17. 0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка 
та інформаційно- 
вимірювальні 
технології

6.051001 Метрологія та 
інформаційно- 
вимірювальні 
технології

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

18. 0510 Метрологія 
вимірювальна техніка 
та інформаційно- 
вимірювальні 
технології

6.051002 Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

5 0 /5 0 /0 0 /0 /0

19. 0513 Хімічна 
технологія та 
інженерія

6.051301 Хімічна 
технологія

2 0 0 /7 5 /0 0 /0 /0

20. 0514 Біотехнологія 6.051401 Біотехнологія 5 0 /0 /0 0 /0 /0
21. 1401 Сфера 

обслуговування
6.140102 Побутове 
обслуговування

6 0 /6 0 /0 0 /0 /0

П ідготовка м олодш их спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів



В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та 
ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про 
узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017року за № 20/29888 (далі -  наказ № 1565) *

*  Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність
в цьому розділі не вказується!

№
п/п

Шифр і назва галузі 
знань

Код і найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг 
(на рік) Встановити (на рік)

1 2 О.3 4 5
Підготовка бакалаврів:

Ні
1. 12 Інформаційні 

технології
122 Комп’ютерні науки 
та інформаційні 
технології

150 0

2. 22 Охорона здоров'я 226 Фармація 300 0
П ід гою  в ка магістрів:

1. 12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні науки 
та інформаційні 
технології

100 0

2. 22 22 Охорона 
здоров'я

226 Фармація 60 0



Про звуження провадження освітньої діяльності Київському 
національному університету технологій та дизайну у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 04-11/1595 дата 21.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи № 2669/0/10-19/10- 
19

дата 21.08.2019

Найменування юридичної особи Київський національний університет 
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070890
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Коледж мистецтв та дизайну 
Київського національного 
університету технологій та дизайну

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

33236383

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:
Д ля в ідокрем лених структурних підрозділів:

К оледж  м истецтв та ди зай н у  К иївськ ого нац іонального ун іверси тету технологій  та дизайн у (адреса: 04050
м. Київ, вул. Білоруська, б. 22, ідентифікаційний код 33236383)

П ідготов к а  м олодш их спец іал істів , бакалаврів , сп ец іал істів , м агістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, 

від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)
№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

Код і найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити ліцензований 
обсяг

Денна/заочна/вечірня Денна/заочна/вечірня

1 2 3 4 5
П ідготовка м олодш их спец іалістів:

1. 0202 Мистецтво 5.02020701 Дизайн 95/50/0 65/0/0
2. 0202 Мистецтво 5.02020702 Перукарське 

мистецтво та 
декоративна косметика

120/50/0 5/0/0

3. 0202 Мистецтво 5.02021101 Художнє 
фотографування

50/30/0 5/0/0

4. 0516 Текстильна та 
легка
промисловість

5.05160201 Швейне 
виробництво

30/30/0 10/0/0



5. 1401 Сфера 
обслуговування

5.14010202 Організація
обслуговування
населення

50/30/0 5/0/0

6. 1401 Сфера 
обслуговування

5.14010301 Туристичне 
обслуговування

30/0/0 5/0/0

В цьому розділі вказується  підготовка м олодш их спец іал істів , бакалаврів , спец іал істів , магістрів згідно з 
А ктом узгодж ення переліку сп ец іальн остей , за якими здійсню ється підготовка здобувачів  вищ ої освіти за 

ступенем  (осв ітн ьо-кваліф ік ац ійн им  р івнем ), та л іцензованого обсягу  (таблиця «У загальнений перелік  
спеціальностей та л іц ен зован і обсяги» і в ідповідно до наказу М ін істерства освіти і науки У країни від 

19.12.2016 №  1565 «П ро узагальнення  перелік ів  спец іальностей , л іц ен зов ан и х обсягів  вищ их навчальних  
закладів  та переоф орм лення сертиф ікатів  про акредитац ію  напрям ів та сп ец іальн остей», зареєстрованого  

в М ін істерстві ю стиц ії У країни 10 січня 2017 року за №  20/29888 (далі -  наказ №  1565)*

Для відокремлених структурних підрозділів:
К оледж  мистецтв та ди зай н у  К иївського національного ун іверситету технологій  та ди зай н у (адреса: 04050

м. Київ, вул. Білоруська, б. 22, ідентифікаційний код 33236383)

№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

Код і найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг Встановити

1 2 3 4 5
П ід г о т о в к а  м о л о д ш и х  с п е ц іа л іс т ів :

1. 18 Виробництво та 
технології

182 Технології легкої 
промисловості

60 50

2. 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

140 40

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:
Для відокремлених структурних підрозділів:

К оледж  мистецтв та д и зай н у  К иївського нац іонального ун іверси тету технологій  та ди зайн у (адреса: 04050
м. Київ, вул. Білоруська, б. 22, ідентифікаційний код 33236383)

П ідготовка м олодш их спец іал істів , бакалаврів , сп ец іал істів , м агістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, 

від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)
№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

Код і найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити ліцензований 
обсяг

Денна/заочна/вечірня Денна/заочна/вечірня

1 2 3 4 5
П ід г о т о в к а  м о л о д ш и х  с п е ц іа л іс т ів :

1. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050401 Економіка 
підприємства

30/0/0 0/0/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050801 Фінанси та 
кредит

30/0/0 0/0/0

о3. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050901
Бухгалтерський облік

30/0/0 0/0/0

П ереп ідготовка м олодш их сп ец іал істів , спеціалістів:(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
20.06.2007 р. № 839, від 27.08. 2010 р. № 787)

Д л я  в ід о к р е м л е н и х  с т р у к т у р н и х  п ід р о зд іл ів :
К оледж  мистецтв та ди зай н у  К иївського нац іонального ун іверситету технологій  та дизайн у (адреса: 04050

м. Київ, вул. Білоруська, б. 22, ідентифікаційний код 33236383)



№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

Код і найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити ліцензований 
обсяг

Д е н н а/заом н а/ ве ч і р н я Денна/заочна/вечірня

П ереп ідготовка м олодш их спец іал істів  (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 20.06.2007 р. № 839):

1. 0202 Мистецтво 5.02020701 Дизайн 0/20/0 0/0/0
2. 0202 Мистецтво 5.02020702 Перукарське 

мистецтво та 
декоративна косметика

0/20/0 0/0/0

3. 0202 Мистецтво 5.02021101 Художнє 
фотографування

0/20/0 0/0/0

4. 1401 Сфера 
обслуговування

5.14010202 Організація
обслуговування
населення

10/50/0 0/0/0



Про звуження провадження ОСВІТНЬОЇ діяльності 
Миколаївському професійному машинобудівному ліцею 

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

Вих. № заяви здобувана ліцензії 142 дата 19.06.2019

Вх. № заяви здобувана ліцензії 2678/0/10-19 дата 22.08.2019
Найменування здобувана ліцензії Миколаївський професійний 

машинобудівний ліцей
Ідентифікаційний код здобувана ліцензії 02546068

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

Зменшення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
професій: _________

Код
професії

Найменування
професії

Вид Ліцензован 
ий обсяг

Після звуження
професійної
підготовки

Вид професійної 
підготовки

8211 Верстатник
широкого
профілю

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

Первинна 
професійна 
п і дготовка

8211 Оператор 
верстатів з 

програмним 
керуванням

технічне
навчання,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

90

7233

7212

Слюсар-
ремоптник

Електрозварник
ручного

зварювання

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

60

Первинна
професійна
підготовка

7233 Слюсар з 
механоскладаль 

них робіт

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

Первинна
професійна
підготовка

7232 Контролер 
складально- 

монтажних та 
ремонтних робіт

технічне
навчання,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

60



Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Одеський національний політехнічний університет для 
Херсонського політехнічного коледжу Одеського національного 
політехнічного університету

2.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара для 
Машинобудівного коледжу Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара



ггерства освіхи^л науки
І20 19 р. № 95_1'сХ~

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензія I V
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
1617/151-02

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2503/0/10.1-19

дата 22.08.2019

Найменування юридичної особи Одеський національний політехнічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071045
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу закладу вищої 
освіти (у разі здійснення освітньої 
діяльності у відокремленому 
структурному підрозділі)

Херсонськії й П О Л  І 1 ех  Н І Ч  Н і і її коледж 
Одеського національного політехнічного 
університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу закладу вищої 
освіти

00237191

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

Підготовка фахівців у галузі знань 
12 Інформаційні технології зі 
спеціальності 125 Кібербезпека за 
початковим рівнем (коротким циклом)

Ліцензований обсяг ЗО осіб (з урахуванням строків навчання)



• Додаток ^  £
до наказу Міністерства освіти і науки 
України в і^ 5  ОІ2019 р. № у

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
81-552-153

Дата 26.07.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2481/0/10.1-19

Дата 19.08.2019

Найменування юридичної особи Дніпровський національний університет 
імені Олеся Гончара

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02066747

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Машинобудівний коледж Дніпровського 
національного університету імені Олеся 
Г ончара

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

.04601908

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 113 Прикладна математика 
на початковому рівні (короткому циклі) 
вищої освіти

Ліцензований обсяг 90 осіб (з урахуванням строків навчання)



освіти і науки 
2019

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Федорівський центр професійної освіти

2. Державний навчальний заклад 
«Монастирищенський професійний ліцей»

3. Приватний заклад
«Молодіжний навчальний центр імені святого Івана Боско»



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

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

Вих. .\Д заяви юридичної особи 857 дата 08.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2492/0/10.1-19

дата 20.08.2019

Найменування юридичної особи Федорівський центр професійної освіти

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543822
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5122
Кухар

Л і цензованн й обсяг ї І . І: 1 Іервинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка -  60 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))

Вих. № заяви юридичної особи 01-517 дата 16.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2507/0/10.1-19

дата 22.08.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Монастирищенський професійний 
ліцей»

Іденттк лкаційний код юридичної особи 05537845
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5123
Офіціант

Ліцензований обсяг Первинна професійна підготовка - 30 
Професійно-технічне навчання - 15



ерства освіти і науки
& $  2019 р. № 95 ї-и .

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 
1869

дата 20.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2525/0/10.1-19

дата 23.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Приватний заклад «Молодіжний навчальний 
центр імені святого Івана Боско»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

26361184

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

первинна професійна підготовка за професією 
7241 Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування (ліцензований обсяг — 25 
осіб)



сл

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 
1868

дата 20.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2526/0/10.1-19

дата 23.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Приватний заклад «Молодіжний навчальний 
центр імені святого Івана Боско»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

26361184

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

первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації за професією 7231 Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів 
(загальний ліцензований обсяг -  40 осіб)


