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освіти і науки

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 освіт и
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності : 
075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування за початковим 1 
рівнем (короткий цикл) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
124-36/1692

дата 24.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2701/0/10.1 -19

дата 25.09.2019
:

і
Найменування юридичної 
особи

Тернопільський національний економічний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

33680120

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Чортківський коледж економіки та | 
підприємництва Тернопільського національного 
економі ч н о го у 11 і ве рс и тезу

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

24637647

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за і 
початковим рівнем (короткий цикл ) вищої освіти 
у галузі знань 07 Управління та адміністрування 
за спеціальністю 075 Маркетинг-

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

і

Ліцензований обсяг за заявою 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_________Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності | 
123 Комп’ютерна інженерія галузі знань 12 Інформаційні технології за початковим ; 
рівнем (короткий цикл) вищої освіти______________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
124-36/1697

дата 24.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2703/0/10.1 -19

дата 25.09.2019
і

Найменування юридичної 
особи

Тернопільський національний економічний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

33680120
і

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Коледж економіки, права і а інформаційних , 
технологій Тернопільського національного ; 
економічного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

37753993
1І

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за ] 
початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти 
у галузі знань 12 Інформаційні технології за 
спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг за заявою 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до етапі 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 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3177

дата 23.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2716/0/10.1-19

дата 26.09.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

Найменування у 
відокремленому структурному 
підрозділі юридичної особи

Коледж Сумського національного аграрного 
університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

00728701

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування за 
початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

35 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 у сфері вищої освіти шляхом 

започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 204 Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки 
та продовольство на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
2674

Дата 01.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2684/0/10.1-19

Дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04718013

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Маловисторопський коледж імені 
П. С. Рибалка Сумського національного 
аграрного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

26378248

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва на 
початковому рівні (короткий цикл) вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (з урахуванням строків навчання)



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 зі спеціальності 051 Економіка галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки за початковим рівнем (короткий цикл) 
вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
21-20/172

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2722/0/10.1-19

дата 26.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01597997

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 051 Економіка початкового рівня 
(короткого циклу) вищої освіти

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

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



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 у сфері вищої освіти зі спеціальності 
075 Маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування за початковим рівнем 
(короткий цикл) вищої освіти_________________________________________________

Вих. № заяви юридичної 
21-20/162

дата 27.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2718/0/10.1-19

дата 26.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01597997

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 075 Маркетинг початкового рівня 
(короткого циклу) вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



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 у сфері вищої зі спеціальності 035 
Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки за початковим рівнем (коротшій цикл) 
вищої освіти _________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної 
21-20/171

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2719/0/10.1-19

дата 26.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01597997

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 035 Філологія, за початковим 
рівнем (короткий цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



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 зі спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти_____________

Вих. № заяви юридичної 
21-20/173

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2721/0/10.1-19

дата 26.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01597997

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

підготовка фахівців зі спеціальності 
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність початкового рівня (короткого циклу) 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

120 осіб (з урахуванням строків навчання)



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 у сфері вищої освіти зі спеціальності 
241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування за 
початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти_______________________________

Вих. № заяви юридичної 
21-20/174

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2720/0/10.1-19

дата 26.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01597997

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа 
початкового рівня (короткого циклу) вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

120 осіб (з урахуванням строків навчання)



і а \ к

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

________ Вид провадження О СВІТН ЬО Ї Д І Я Л Ь НОСТІ У сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності ! 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
124-36/1693

дата 24.09.2019
1

Вх. № заяви юридичної особи 
2700/0/10.1 -19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Тернопільський національний економічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33680120

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Чортківський коледж економіки та 
підприємництва Тернопільської о 
національного економічного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

24637647 !
іі

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувані в вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої осям и 
у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за спеціальні і ю 
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг за заявою | 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 розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування за новою 
спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з можливістю підготовки іноземців 
та осіб без громадянства
Вих. № заяви юридичної особи 
09/01-951

дата 19.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2676/0/10.1 -  19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної 
особи

Таврійський національний університет імені 
В. 1. Вернадського

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070967

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 025 Музичне мистецтво галузі 
знань 02 Культура і мистецтво за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю підготовки іноземців та осіб без 
громадянства

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання) 
з можливістю підготовки іноземців та осіб без 
громадянства
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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»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 
діяльності за новою спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 
24 Сфера обслуговування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства
Вих. № заяви юридичної особи 
19/81-26-276

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2711/0/10.1-19

дата 26.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071211

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

300 осіб (з урахуванням строків навчання)



освіти і науки
2019 р .№  9о

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 з метою здійснення 

підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 211 
Ветеринарна медицина галузі знань 21 Ветеринарна медицина за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01-16/02-1501

Дата 23.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2696/0/10.1-19

Дата 24.09.2019

Найменування юридичної особи Одеський держаний аграрний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493008

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 211 Ветеринарна медицина за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти з можливістю здійснення підготовки 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація галузі знань 02 Культура і мистецтво за 
першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-пачковим) 
рівнями вищої освіти і
Вих. № заяви юридичної особи 
811 а-08

дата 1 8.09.2019
і

Вх. № заяви юридичної особи 
2680/0/10.1-19

Дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Національна академія образотворчого і 
мистецтва і архітектури

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02214165

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 023 Образоїворче мисісціво, , 
декоративне мистецтво, реставрація за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським), 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої ; 
освіти 1

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

160 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. 
58 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
10 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

640 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
1 16 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти,
40 особи (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Приватному акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад 

«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» 
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 ;______________ ■ ■ • І :і .
Започаткування провадження освітньої діяльності у: сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою з підвищення кваліфікації ; за. спеціальністю; 281 Публічне 
управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 
адміністрування_______________________________:______ _ ______ П :_______ М

Вих. № заяви юридичної 
особи 105

дата 19.09.2019
; і'

Г ! ;

Вх. № заяви юридичної особи 
2681/0/10.1-19

дата 20.09.2019 і :
! \ , ; ' ’ \ ії

Найменування юридичної 
особи

Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Київський міжгалузевий 
інститут підвищення кваліфікації» - ■ - • ••

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00284017 : ; ■ *

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи
Ідентифікаційний код 
структурного підрозділу

‘ л

юридичної особи

І- •• •........ !

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищення кваліфікації у. сфері післядипломної. 
освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю

і

281 Публічне управління та:адміністрування.............
Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)

'Л '



Додаток З -і;. •
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від «О}, »; / ^ 2 0 1 9  № 9бЬ~'Щ \! . г щ ; .У

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

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій|(ліцензіатів)

. ■______ 'ІІ і ■ і. _____. ; ■

• І. Державний навчальний заклад «Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту»

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 
навчально-виробничий центр» : : 1

І "
•і; |

V . ? ІіЦ ;
: • .я і

І. .: 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 розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5 141 Манікюрник________

Вих. № заяви юридичної особи 
02/01-24/287

дата 23.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2710/0/10.1-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547122

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

професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації, перепідготовка 
за професією 5141 Манікюрник

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Класи ф ікало 

ром
професій 

ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Лі цензова 
ний обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

5141 Манікюрник професійно- 
технічне навчання

ЗО перший
(початковий)

5141 Манікюрник підвищення
кваліфікації

зо другий
(базовий)

5141 Манікюрник перепідготовка ЗО другий
(базовий)



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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)________________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
02/01-24/286

дата 23.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2709/0/10.1-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547122

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

професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації, перепідготовка 
за професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)

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

5141 Перукар
(перукар-
модельєр)

професійно- 
технічне навчання

зо перший
(початковий)

5141 Перукар
(перукар-
модельєр)

підвищення
кваліфікації

зо другий
(базовий)

5141 Перукар
(перукар-
модельєр)

перепідготовка ЗО другий
(базовий)



Ц 2
^2- Ч_>Додаток

до наказу Міністерства освіти і науки України
бід б ] ,  4 ^  2019 р. № і>с

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензія гу 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 4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, установи) (первинна професійна підготовка)_________

Вих. № заяви юридичної особи 
486/01-19

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2682/0/10.1-19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Криворізький 
навчально-виробничий центр»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02549581

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, установи)

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код 

згідно 3 
Класифік 
а-тором 

професій 
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

:

4115 Секретар керівника 
(організації, 

підприємства, 
установи)

Первинна
професійна
підготовка

ЗО Другий
(базовий)



Додаток 3\ У
до наказу Міністерства освіти і науки України 
від б 3 2019 р. № І И к  СЛ

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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) о с в і т и ___________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5141 Манікюрник (первинна 
професійна підготовка)_____  _ __

Вих. № заяви юридичної особи 
489/01-19

дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2683/0/10.1-19

дата 20.09.2019
і

Найменування юридичної особи Держави ий профес і й но-тех н іч 11 и й 
навчальний заклад «Криворізький 
навчально-виробничий центр»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02549581

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5141 Манікюрник

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код

згідно 3 
Класифік 
а-тором 

професій 
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Т>-................Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5141 Манікюрник Первинна
професійна
підготовка

60 Другий
(базовий)

__________________



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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
____________________ (професійио-технічної) освіти_________________________
Збільшення ліцензованого обсягу за професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)____________________________________________________________ _____

Вих. № заяви юридичної особи 
02/01-24/288

дата 23.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2707/0/10.1-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547122

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

первинна професійна підготовка за 
професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікат 

ором 
професій

д к
003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
ПІДІ отовки

Ліцензований обсяг (осіб) Рівень професійної 
(професійно- 

технічної) 
освітиіснуюч 1-ІЙ встановити

Перукар первинна з о 6 0 другий
5141 (перукар- професійна (базовий)

модельєр) підготовка



'0 3  . А&
освіти і на. 
_ 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_______________________
Збільшення ліцензованого обсягу за професією 5141 Перукар (перукар- 
модельєр)_________________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
02/01-24/289

дата 23.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2708/0/10.1-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Здолбунівське вище професійне училище 
залізничного транспорту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547122

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

первинна професійна підготовка за 
професією 5141 Манікюрник

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:

Код 'ЗГІДНО 3 
Клас 11 ф і кат 

ором 
професій

д к
003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг (осіб) Рівень професійної 
(професійно- 

технічної) 
освітиіснуючий встановити

5141 Манікюрник
первинна
професійна
підготовка

з о 6 0 другий
(базовий)



Перелік ліцензіатів,
яким оформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів
і * ‘

1. Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно- 
економічний коледж»

2. Національний університет харчових технологій

3. Полтавський національний технічний університет 
імені Юрія Кондратюка

4. Ківерцівський медичний коледж

5.
І ;; і

Чернігівський кооперативний коледж Чернігівської облспоживспілки

6.
с ' і ; ' і м з і  ? •

Тульчинський коледж культури 1 І-
7.

, І
Харківський державний політехнічний коледж *

8. Житомирський національний агроекологічний університет

9. Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище ” 
технологій та дизайну»

10. Черкаська медична академія • •

11. Вище професійне училище № 36 с. Балин Хмельницької області

12. Комунальний заклад «Білгород-Дністровський педагогічний коледж»

13. Вище професійне училище № 94 . ! і

14. Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради 
«Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

15. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський музичний 
коледж ім. С. П. Людкевича»

16. Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони

17. Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського



18.
. Г ’ . !

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» •

19. Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва., 
архітектури та дизайну»

20. Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж

21. Кіровоградський медичний коледж ім. Є. И. Мухіна і

22. Київський національний університет будівництва і архітектури ’

і

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 »)

Вих. № заяви юридичної особи
292

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2997/0/10-19; 3020/0/10-19

дата 20.09.2019; 23.09.2019

Найменування юридичної особи
іі

Державний вищий навчальний заклад 
«Могилів-Подільський монтажно- 
економічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

04760727

1 № 
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і
1. 07

Управління та 
адміністрування 071

Облік і
оподаткування

50

іі
2.і

07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування

20
і

—а.
12 Інформаційні

технології
123

Комп’ютерна
інженерія

50

4. 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

100

5.
і

19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

ПО

____ і



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-387

дата 19.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2992/0/10-19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Національний університет харчових 
технологій

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02070938

І\<0
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж ресторанного господарства Національного університету 

харчових технологій (ідентифікаційний код -  01566130 )і ------------ й----------------------------  ̂ *
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І . __

07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування 50

—

і 2-
14 Електрична

інженерія
142 Енергетичне

машинобудування 70

із . 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 400

1 і л , 
4. і 24

І

Сфера
обслуговування

241
Г отельно- 

ресторанка справа
75

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій
(ідентифікаційний код -  35725833)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.1 07і
1

Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 40
__і



2. 12
Інформаційні

технології 123
Комп'ютерна

інженерія
60

3. 14
Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

95

4. 14
Електрична
інженерія

144 Т еплоенергетика 25

5, 15
Автоматизація та 
приладобудування 151

Автоматизація та 
комп'ютерно- 

інтегровані 
технології

50

6, 17
Електроніка та 
телекомунікації 172

Телекомунікації та 
радіотехніка

50

7. 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 80

8. 27 Транспорт 274
Автомобільний

транспорт
220

Волинський коледж Національного університету харчових технологій
(ідентифікаційний код -  34804384)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування

50

9 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
60

п 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг зо

4. 0 , Управління та 
адміністрування

076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

60

—
1

5. 12 Інформаційні
технології

121
Інженерія

програмного
забезпечення

60



з

6. 12
Інформаційні

технології
123

Комп'ютерна
інженерія

60

7. 18 Виробництво та 
технології

181 Харчові технології 90

8. 24
Сфера

обслуговування
241

Г отельно- 
ресторанна справа

85

9. 24
Сфера

обслуговування
242 Туризм 25

Кам'янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного 
університету харчових технологій (ідентифікаційний код -  33880119)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка 25

2. 07 Управління та 
адміністрування

071
Облік і

оподаткування 90

3. 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
ЗО

4. 12
Інформаційні

технології
122 Комп'ютерні науки 120

5. 13 Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування 120

6. 14 Електрична
інженерія

142
Енергетичне

машинобудування
60

7. 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 170

Л ьвівський державний коледж харчової і переробної промисловості 
Національного університету харчових технологій 

(ідентифікаційний код -  33593583)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І.! 07І
і___1

Управління та 
адміністрування

071
Облік і

оподаткування
100



2. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 50

3. 12 Інформаційні
технології

122 Комп'ютерні науки зо

4. 13
Механічна
інженерія

133
Г алузеве

машинобудування
50

5. 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 350

6. 24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна справа

120

Л ьвівський коледж м’ясної та молочної промисловості Національного
університету харчових технологій 
(ідентифікаційний код -  34568610)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування
60

2. 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

50

з* 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 170

4. 24 Сфера
обслуговування

242 Туризм 50

Полтавський коледж харчових технологій Національного університету
харчових технологій 

(ідентифікаційний код -  33691902)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

-іі . 12
Інформаційні

технології
123 Комп'ютерна

інженерія
ЗО

2. 13
Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування

100

—
о 14 Електрична

інженерія
142 Енергетичне

машинобудування зо

4. 15 Автоматизація та 151 Автоматизація та 100



приладобудування комп'ютерно-
інтегровані
технології

5. 18
Виробництво та 

технології 181 Харчові технології 230

С валявський технічний коледж Національного університету харчових 
технологій (ідентифікаційний код -  00389110)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 60

2. 12 Інформаційні
технології 123 Комп'ютерна

інженерія 75

13
Механічна
інженерія

133
Г алузеве

машинобудування
100

4. 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

90

5. 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 275

6. 24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна справа

ЗО

7-
24

Сфера
обслуговування

242 Туризм ЗО

Смілянський коледж харчових технологій Національного університету
харчових технологій 

(ідентифікаційний код -  00389216)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 70

2. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг зо

3.
1

12 Інформаційні
технології

121 Інженерія
програмного

зо



б

забезпечення

4. 12 Інформаційні
технології

122 Комп'ютерні науки 50

5. 13 Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування

150

6. 15
Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та 
комп'ютерно- 

інтегровані 
технології

60

7. 18 Виробництво та 
технології

181 Харчові технології 150

Сумський коледж харчової промисловості Національного університету
харчових технологій 

(ідентифікаційний код -  26440067)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і 1. 12
Інформаційні

технології
123

Комп'ютерна
інженерія

ЗО

2. 15
Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та 
комп'ютерно- 

інтегровані 
технології

85

3. 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 165

4. 24 Сфера
обслуговування

241
Г отельно- 

ресторанна справа
зо

Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму 
Національного університету харчових технологій 

(ідентифікаційний код -  38376658)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

іі .і 07
Управління та 

адміністрування 075 Маркетинг 60

2. 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові технології зо

І -> 24 Сфера 241 Г отельно- 60



обслуговування ресторанна справа

4. 24
Сфера

обслуговування
242 Туризм ЗО



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
82.8.1610

дата 19.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3026/0/10-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071100

№
з/гі

Шифр
галузі
знань

____

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Відокремлений структурний підрозділ Полтавський коледж нафти і газу 

П олтавського національного технічного університету імені Ю рія 
Кондратюка (ідентифікаційний код -  38324128)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

! і.
і

02
Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 

архівна 
справа

60

2. 10 Природничі науки 103 Науки про Землю 25

3. 18
Виробництво та 

технології 184 Гірництво 150

4. 18
Виробництво та 

технології 185
Нафтогазова 

інженерія 
та технології

і
220



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-02/198

дата 13.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3019/0/10-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Ківерцівський медичний коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

05500701

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
22 Охорона здоров'я 221 Стоматологія 60

і
2.

22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство 210



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»)

В их. № заяви юридичної особи
507

дата 11.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3018/0/10-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Чернігівський кооперативний коледж 
Чернігівської облспоживспілки

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01788390

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

курсі (році
і

. . _ навчання)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

-<і .

08 Право 081 Право 60

і
2.

і

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

85

1

3.

1

07 Управління та 
ад мі ні стру ван ня

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

105

4 .

!

18 Виробництво та 
технології

181 Харчові технології 60

О 00 Право 081 Право 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 таіперехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»}

Вих. № заяви юридичної особи
403

дата 10.09.2019;
V »"

Вх. № заяви юридичної особи
3021/0/10-19

дата 23.09.2019
І * ;

т  ; .

Найменування юридичної особи Тульчинський коледж культури

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214403
[ " І  ________________________‘ ’

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування -
СПЄЦВДЬНОСТІ ■ ,; г

1 ] •: :: 
і , . . і-

.Л  . і  1 ;

1 Ліцензований 
і -обсяг, осіб 
І (н а  о д н о м у  

к у р с і  (р о ц і 
і н а в ч а н н я )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

02
• і

Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, -  
бібліотечна та 
архівна справа :

о

!

2.

і: 02
і-
І

..і.

Культура і 
мистецтво

028 Менеджмент 
соціо культурної 

діяльностіІ ; і

оо

3.

счо

Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 20
; 1 1 . І.

4.

02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

[ і ______ і

45

5.
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм

І 1 ;
• V

......... 20

і. 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»)

Вих. № заяви юридичної особи
361/164

дата 13.09.2019

Вх. Лг2 заяви юридичної особи
3023/0/10-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський державний політехнічний 
коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01393119

>{Ь
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 123
Комп’ютерна

інженерія
зо

і
2. 14

Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

135

1 3. 15
Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

65

І

4. 19

і

Архітектура та 
будівництво

192
Будівництво та 

цивільна інженерія
100

5.
!

27 Транспорт 273
Залізничний
транспорт

1
70



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
1603

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3000/0/10-19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Житомирський національний 
агроекологічний університет

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00493681

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Будівельний коледж Житомирського національного агроекологічного 

університету (ідентифікаційний код -01355656)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і . 19
Архітектура та 

будівництво
191

Архітектура та 
містобудування

50

2. 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія

400

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство

206 Садово-паркове
господарство

25

Технікум землевпорядкування Житомирського національного 
агроекологічного університету (ідентифікаційний код -  00727989)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

ї
1. 07

Управління та 
адміністрування • 071

Облік і
оподаткування

50



2. 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
75

3 . 19 Архітектура та 
будівництво 193

Геодезія та 
землеустрій

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»)

В их. № заяви юридичної особи
Не зазначено

дата не зазначено

Вх. № заяви юридичної особи
3012/0/10-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Миколаївське вище професійне 
училище технологій та дизайну»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03063076

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
к ур сі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 20

2. 18
Виробництво та 

технології
182

Технології легкої 
промисловості

165



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 передвиїцу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
196/01

дата 18.09.2019

Вх. Лґ» заяви юридичної особи
3008/0/10-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Черкаська медична академія

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011686

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22
Охорона
здоров’я 221 Стоматологія 60

2. 22 Охорона
здоров’я

223 Медсестринство 560

3. 22
Охорона
здоров’я

224

Технології 
медичної 

діагностики та 
лікування

1

40

| 4. 22 Охорона
здоров’я 226

Фармація,
промислова

фармація

іІ]
195

1
І1



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
595

дата 13.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3017/0/10-19

дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 36 
с. Балин Хмельницької області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26294370

№
з/'п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

20 Аграрні науки та 208 Агроінженерія зо
1. продовольство



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
401

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3043/0/10-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Білгород- 
Дністровський педагогічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи_____________________________________________

35657567

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1
*•

|_

01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 240
1
і

2.
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 120

о
і  О.

Г \  1О і Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 
спорт

45

4.
|

02 Культура і 
мистецтво

025 Музичне
мистецтво

зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
621

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3040/0/10-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 94

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02541119

| № 
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
17 Електроніка та 

телекомунікації
171 Електроніка зо

і

2.

14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-30/229

дата 18.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3042/0/10-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти 
Київської обласної ради 
«Білоцерківський гуманітарно- 
педагогічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

37381693

№
з/п

1

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і.
01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 150

2-
|

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво)

зо

О3.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 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 видіе 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту »)

Вих. № заяви юридичної особи
211

дата 19.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3038/0/10-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад Львівської 
обласної ради «Львівський музичний 
коледж ім. С. П. Людкевича»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02214745

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
025 Музичне

мистецтво
87



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»)

Них. № заяви юридичної особи
904/43/50/01-2019

дата 16.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3036/0/10-19

дата 24.09.2019

Найменування юридичної особи Вінницьке вище професійне училище 
Департаменту поліції охорони

Ідентифікаційний код юридичної
особи

08571794

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна

діяльність
150

—

2я.
17 Електроніка та 

телекомунікації
172 Телекомунікації та 

радіотехніка
150

І



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-12/01-187/19

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2881/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Бериславський педагогічний коледж 
імені В. Ф. Беньковського

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02138607

№
з/п

1!

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
і

01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 120

2.І_____

01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 120



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту »)

Вих. № заяви юридичної особи
297

дата 20.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3037/0/10-19

дата 24.09.2019

Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 
«Київський міжнародний університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21595240

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

знань (на одному
курсі (році
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів

емлений структурний підрозділ Приватного закладу вищої освіти 
«Київський міжнародний університет» - «Коледж Київського 

міжнародного університету»
_____________ (ідентифікаційний код -  37498756)__________________

Підготовка фахового молодшого бакалавра

07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
ЗО



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-17/329

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2975/0/10-19

дата 18.09.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Харківський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01275992

| № 
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. і 19

1

Архітектура та 
будівництво 191 Архітектура та 

містобудування 50

1 І 
!

12 . ! 19 

!

Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 200

і
ІіІ

з. 1 14 
!

Електрична
інженерія 144 Т еплоенергетика

і
75



Оформленим 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
235

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3074/0/10-19

дата 26.09.2019

Найменування юридичної особи Білгород-Дністровський морський 
рибопромисловий коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

39636145

N9
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 

адміні стру вання
071 Облік і

оподаткування
20

2.

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

20

—

о.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 75

4.

_____

20 Аграрні науки 
та

продовольство

207 Водні біоресурси 
та аквакультура

160



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту »)

Вих. № заяви юридичної особи
442

дата 20.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3076/0/10-19

дата 26.09.2019

Найменування юридичної особи Кіровоградський медичний коледж ім. 
Є. Й. Мухіна

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011396

№
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 470

2. 22 Охорона
здоров’я 226

Фармація,
промислова

фармація
100



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
02-1.9/1013

дата 18.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3039/0/10-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Київський національний університет 
будівництва і архітектури

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070909

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів

Ж итомирський технологічний коледж Київського національного 
університету будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код -  39891833)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

г
і.

і
02

Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 50

2. 05
Соціальні та 

поведінкові науки 051 Економіка 60

3. 07 Управління та 
адміністрування

071
Облік і

оподаткування ЗО

4. 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

45

5. 12
Інформаційні

технології
121

Інженерія
програмного
забезпечення

50



6. 12
Інформаційні

технології
123

Комп’ютерна
інженерія

60

7. 14
Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

50

8. 15 Автоматизація та 
приладобудування

151

Автоматизація та 
комп‘ютерно- 

інтегровані 
технології

50

9. 16 Хімічна та 
біоінженерія

161
Хімічні технології 

та інженерія
25

10. 20
Аграрні науки та 

продовольство 205
Лісове

господарство 115

п . 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 60

"Вінницький коледж будівництва і архітектури Київського 
національного університету будівництва і архітектури" 

(ідентифікаційний код -  38814461)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 50

2. 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
50

3.
|

19
Архітектура та 

будівництво 191
Архітектура та 
містобудування

75

4. 19
Архітектура та 

будівництво 192
Будівництво та 

цивільна інженерія
315

5. 19
Архітектура та 

будівництво
193 Геодезія та 

землеустрій
75

Відокремлений структурний підрозділ Київський індустріальний коледж 
київського національного університету будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код -  39867890)
Підготовка фахового молодшого бакалавра



з

1 . 02
Культура і 
мистецтво 023

Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

зо

2. 07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування 75

3. 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
90

4. 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

ПО

5. 13
Механічна
інженерія

133
Г алузеве

машинобудування
145

6 . 15
Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

120

7. 16
Хімічна та 

біоінженерія
161

Хімічні технології 
та інженерія

80

М иколаївський будівельний коледж Київського національного 
університету будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код -  01275976)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

12. 12
Інформаційні

технології
121

Інженерія
програмного
забезпечення

35

13. 13
Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування

ПО

14. 19
Архітектура та 

будівництво
191

Архітектура та 
містобудування

50

15. 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія

140



Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Черкаська медична академія

2. Житомирський національний агроекологічний університет

о2). Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 
педагогічний університет»

4. Центральноукраїнський національний технічний університет

5. Харківський національний автомобільно-дорожній університет

6.
"1 і ' •- г " .

Харківська державна академія культури



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 
169/01

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2988/0/10-19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Черкаська медична академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 02011686
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму 

підготовки, спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг, 

осіб
денна/заочна/вечірня

форма
денна/заочна/вечірня

форма
Для відокремлених структурних підрозділів:

В а т ут ін сь к а  ф іл ія  Ч ер к а сь к о ї м ед и ч н о ї а к а д ем ії
(адреса: 20250, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Дружби, 9, 

ідентифікаційний код 02011692)
Підготовка молодших спеціалістів

1. 1201 Медицина 5.12010102 60/0/0 
Сестринська справа 0/0/0

№
з/п Шифр і назва галузі знань код і найменування 

спеціальності
Ліцензований

обсяг Встановити

Для відокремлених структурних підрозділів:
В а т у т ін сь к а  ф іл ія  Ч ер к а сь к о ї м ед и ч н о ї а к а д ем ії

(адреса: 20250, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Дружби, 9,
ідентифікаційний код 02011692)

Підготовка молодших спеціалістів
1 22 Охорона здоров’я 223 Медсестринство 60 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
1604

Дата: 17.09.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи 
3002/0/10-19

Дата: 20.09.2019 р.

Найменування юридичної особи Житомирський національний 
агроекологічний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 00493681
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму 

підготовки, спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг 

осіб
Денна/заочна/вечірня

форма
Денна/заочна/вечірня

форма
Підготовка бакалаврів

1. 0304 Право 6.030401 Правознавство 40/50/0 0/3/0

2. 0306 Менеджмент і 
адміністрування 6.030601 Менеджмент 25/40/0 0/3/0

3. 0801 Геодезія та 
землеустрій

6.080101 Геодезія, 
картографія та землеустрій 13/17/0 0/2/0

4. 0901 Сільське 
господарство і лісництво

6.090102 Технологія 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва

50/62/0 0/3/0

5. 0901 Сільське 
господарство і лісництво

6.090103 Лісове і садово- 
паркове господарство 30/95/0 0/30/0

Підготовка спеціалістів

1. 1101 Ветеринарія 7.11010101 Ветеринарна 
медицина(За видами) 55/0/0 2/0/0

Підготовка магістрів



1001 Техніка та 
1. енергетика аграрного 

виробництва

8.10010203 Механізація 
сільського господарства 2/2/0 1/ 1/0

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
п ри п и н ен н я  п р о в ад ж ен н я  части н и  о св ітн ьо ї д іял ьн о ст і за  сп ец іал ьн о стям и :

№
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. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства 8/9/0 0/0/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030507 Маркетинг 1/1/0 0/0/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит 32/10/0 0/0/0

4. 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030509 Облік і аудит 12/42/0 0/0/0

5. 0401 Природничі науки

6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування

27/20/0 0/0/0

6. 0901 Сільське 
господарство і лісництво 6.090101 Агрономія 52/45/0 0/0/0

7. 0901 Сільське 
господарство і лісництво 6.090105 Захист рослин 33/20/0 0/0/0

8.
1001 Техніка та 
енергетика аграрного 
виробництва

6.100101 Енергетика та 
електротехнічні системи в 
агропромисловому 
комплексі

15/0/0 0/0/0

9.
1001 Техніка та 
енергетика аграрного 
виробництва

6.100102 Процеси, машини 
та обладнання 
агропромислового 
виробництва

75/65/0 0/0/0

10. 1101 Ветеринарія 6.110101 Ветеринарна 
медицина 55/0/0 0/0/0

Підготовка спеціалістів

1. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (За видами 
економічної діяльності)

1/1/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
72-19-1139

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3005/0/10-19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний педагогічний 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

38177113

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму 

підготовки, спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг 

осіб
денна/заочна/вечірня денна/заочна/вечірня

П ідготовк а бак ал ав р ів
1 0101 Педагогічна 

освіта
6.010101 Дошкільна 
освіта

80/80/0 0/0/0

2 0101 Педагогічна 
освіта

6.010102 Початкова 
освіта

120/120/0 0/0/0

о 0101 Педагогічна 
освіта

6.010103 Технологічна 
освіта

60/50/0 0/0/0

4 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта. Технологія 
виробів легкої 
промисловості

30/0/0 0/0/0

5 0101 Педагогічна 
освіта

6.010105 Корекційна 
освіта (за нозологіями)

100/100/0 0/0/0

6 0101 Педагогічна 
освіта

6.010106 Соціальна 
педагогіка

50/30/0 0/0/0

7 0102 Фізичне 
виховання,спорт і 
здоров'я людини

6.010201 Фізичне 
виховання*

70/50/0 0/0/0

8 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров'я людини

6.010203 Здоров’я 
людини

30/0/0 0/0/0

9 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 
(Українська мова і 
література)

100/50/0 0/0/0

10 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 
(Мова і література 
(російська))

50/50/0 0/0/0



11 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 
(Мова і література 
(англійська, німецька))

100/100/0 0/0/0

12 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 50/50/0 0/0/0

13 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія* (за видами)

40/30/0 0/0/0

14 0305 Економіка і 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 60/60/0 0/0/0

15 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 25/25/0 0/0/0

16 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040201 Математика* 125/0/0 0/0/0

17 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040203 Фізика* 65/0/0 0/0/0

18 1301 Соціальне 
забезпечення

6.130102
Соціальна робота

50/0/0 0/0/0

Д л я  в ід о к р ем л ен и х  стр ук тур н и х  п ідрозділ ів:
Г ош іів сь к и й  ін сти ту т  ін озем н и х  м ов Д ер ж ав н ого  ви щ ого  н ав ч а л ь н о го  зак л аду

« Д о н б а сь к и й  д ер ж а в н и й  п ед агог іч н и й  у н ів ер си тет»
П ід готов к а  бак ал ав р ів

1 0203 Гуманітарні 
науки

6.02030 Історія 60/30/0 0/0/0

2 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія 
(англійська)

60/0/0 0/0/0

3 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія 
(українська мова і 
література)

50/40/0 0/0/0

4 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 
(мова і література 
(англійська))

300/240/0 0/0/0

5 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 
(мова і література 
(французька))

50/20/0 0/0/0

6 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 
(мова і література 
(німецька))

50/20/0 0/0/0

7 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 
(мова і література 
(іспанська))

10/0/0 0/0/0

8 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 
(мова і література 
(російська))

20/20/0 0/0/0

9 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія*

40/30/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
37-06/11-1015

дата 13.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3006/0/10-19

дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Центральноукраїнський національний 
технічний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070950

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

денна/заочна/
вечірня

денна/заочна/
вечірня

П ідготов к а  бак ал ав р ів
1 0201 Культура 6.020105 Документознавство та 

інформаційна діяльність
30/0/0 0/0/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна кібернетика 25/25/0 0/0/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030505 Управління персоналом і 
економіка праці

25/25/0 0/0/0

4 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 25/25/0 0/0/0

5 0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування

50/50/0 0/0/0

6 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

6.050504 Зварювання 25/25/0 0/0/0

7 1001 Техніка та 
енергетика аграрного 
виробництва

6.100101 Енергетика та 
електротехнічні системи в 
агропромисловому комплексі

30/30/0 0/0/0

8 1001 Техніка та 
енергетика аграрного 
виробництва

6.100102 Процеси, машини та 
обладнання агропромислового 
виробництва

100/80/0 0/0/0

9 1701 Інформаційна 
безпека

6.170103 Управління інформаційною 
безпекою

25/25/0 0/0/0

П ідготов к а  м агістр ів
1 0201 Культура 8.02010501 Документознавство та 

інформаційна діяльність
10/0/0 0/0/0



2 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050201 Економічна кібернетика 10/10/0 0/0/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050301 Міжнародна економіка 20/20/0 0/0/0

4 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 Економіка підприємства 
(за видами економічної діяльності)

10/10/0 0/0/0

5 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050501 Управління персоналом 
та економіка праці

15/15/0 0/0/0

6 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050701 Маркетинг 10/10/0 0/0/0

7 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами)

25/25/0 0/0/0

8 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050803 Оподаткування 6/0/0 0/0/0

9 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 Облік і аудит 25/25/0 0/0/0

10 0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060101 Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами 
економічної діяльності)

15/10/0 0/0/0

11 0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060104 Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності

10/10/0 0/0/0

12 0401 Природничі науки 8.04010601 Екологія та охорона 
навколишнього середовища

15/15/0 0/0/0

13 0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

8.05010201 Комп’ютерна системи і 
мережі

10/10/0 0/0/0

14 0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

8.05010202 Системне програмування 15/0/0 0/0/0

15 0502 Автоматика та 
управління

8.05020101 Комп’ютеризовані 
системи управління та автоматики

10/10/0 0/0/0

16 0502 Автоматика та 
управління

8.05020102 Комп’ютеризовані та 
робото технічні системи

15/15/0 0/0/0

17 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050201 Технологія 
машинобудування

10/10/0 0/0/0

18 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050202 Обладнання та технології 
ливарного виробництва

10/10/0 0/0/0

19 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050203 Обладнання та технології 
пластичного формування 
конструкцій машинобудування

10/10/0 0/0/0

20 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050205 Гідравлічні машини, 
гідроприводи та гідро 
пневмоавтоматика

10/0/0 0/0/0

21 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050301 Металорізальні верстати 
та системи

10/10/0 0/0/0

22 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050308 Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, меліоративні 
машини і обладнання

15/15/0 0/0/0

23 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050312 Машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва

20/20/0 0/0/0

24 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050313 Обладнання переробних і 
харчових виробництв

10/0/0 0/0/0

25 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

8.05050403 Відновлення та 
підвищення зносостійкості деталей і

10/10/0 0/0/0



з
конструкцій

26 0507 Електротехніка та 
електромеханіка

8.05070103 Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)

25/25/0 0/0/0

27 0507 Електротехніка та 
електромеханіка

8.05070108 Енергетичний 
менеджмент

10/0/0 0/0/0

28 0601 Будівництво та 
архітектура

8.06010101 Промислове і цивільне 
будівництво

20/20/0 0/0/0

29 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.07010601 Автомобілі та 
автомобільне господарство

15/15/0 0/0/0

ЗО 0901 Сільське 
господарство і лісництво

8.09010101 Агрономія 35/25/0 0/0/0

31 1001 Техніка та 
енергетика аграрного 
виробництва

8.10010101 Енергетика 
сільськогосподарського виробництва

10/10/0 0/0/0

32 1001 Техніка та 
енергетика аграрного 
виробництва

8.10010203 Механізація сільського 
господарства

25/15/0 0/0/0

о о 
J J 1801 Специфічні 

категорії
8.18010014 Управління фінансово- 
економічною безпекою

25/0/0 0/0/0

34 1801 Специфічні 
категорії

8.18010018 Адміністративний 
менеджмент

25/25/0 0/0/0

П ер еп ідготов к а  сп ец іал іст ів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
7.03050201 Економічна кібернетика 10/10/0 0/0/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050301 Міжнародна економіка 10/10/0 0/0/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка підприємства 
(за видами економічної діяльності)

15/15/0 0/0/0

4 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050501 Управління персоналом 
та економіка праці

15/15/0 0/0/0

5 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050701 Маркетинг 10/10/0 0/0/0

6 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами)

35/35/0 0/0/0

7 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 35/35/0 0/0/0

8 0401 Природничі науки 7.04010601 Екологія та охорона 
навколишнього середовища

10/10/0 0/0/0

9 0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

7.05010201 Комп’ютерні системи і 
мережі

10/10/0 0/0/0

10 0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

7.05010202 Системне програмування 10/10/0 0/0/0

11 0502 Автоматика та 
управління

7.05020101 Комп’ютеризовані 
системи управління та автоматика

20/20/0 0/0/0

12 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

7.05050201 Технологія 
машинобудування

10/10/0 0/0/0

13 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

7.05050202 Обладнання та технології 
ливарного виробництва

5/5/0 0/0/0

14 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

7.05050203 Обладнання та технології 
пластичного формування 
конструкцій машинобудування

5/5/0 0/0/0



15 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

7.05050308 Підйомно-транспортні, 
дорожні, будівельні, меліоративні 
машини і обладнання

10/10/0 0/0/0

16 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

7.05050312 Машини та обладнання 
сільськогосподарського виробництва

10/10/0 0/0/0

17 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

7.05050403 Відновлення та 
підвищення зносостійкості деталей і 
конструкцій

5/5/0 0/0/0

18 0507 Електротехніка і 
електромеханіка

7.05070103 Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)

15/15/0 0/0/0

19 0601 Будівництво та 
архітектура

7.06010101 Промислове та цивільне 
будівництво

30/30/0 0/0/0

20 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010601 Автомобілі та 
автомобільне господарство

15/15/0 0/0/0

21 0901 Сільське 
господарство і лісництво

7.09010101 Агрономія 35/35/0 0/0/0

22 1001 Техніка та 
енергетика аграрного 
виробництва

7.10010101 Енергетика 
сільськогосподарського виробництва

10/10/0 0/0/0

23 1001 Техніка та 
енергетика аграрного 
виробництва

7.10010203 Механізація сільського 
господарства

10/10/0 0/0/0

№
з/п

Шифр і назва галузі знань Код і найменування спеціальності Ліцензований
обсяг

Встановити

П ідготов к а  сп ец іал іст ів
1 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа
зо 0

2 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 92 0

3 05 Соціальні та 
поведінкові науки

056 Міжнародні економічні 
відносини

100 0

4 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 194 0

5 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

170 0

6 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 100 0

7 07 Управління та 
адміністрування

074 Публічне управління та 
адміністрування

20 0

8 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 50 0

9 07 Управління та 
адміністрування

076. Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

38 0

10 10 Природничі науки 101 Екологія 90 0
11 12 Інформаційні 

технології
123 Комп’ютерна інженерія 145 0

12 13 Механічна енергія 131 Прикладна механіка 120 0
13 13 Механічна енергія 132 Матеріалознавство 40 0
14 13 Механічна енергія 133 Галузеве машинобудування 150 0
15 14 Електрична енергія 141 Електроенергетика, 215 0



електротехніка та електромеханіка
16 15 Автоматизація та 

приладобудування
151 Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології

148 0

17 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та цивільна 
інженерія

210 0

18 20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 115 0

19 20 Аграрні науки та 
продовольство

208 Агроінженерія 150 0

20 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 100 0
П ідготов к а  м агістр ів

1 05 Соціальні та 
поведінкові науки

056 Міжнародні економічні 
відносини

40 0

2 07 Управління та 
адміністрування

074 Публічне управління та 
адміністрування

50 0

3 12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології

50 0

4 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 80 0

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

денна/заочна/
вечірня

денна/заочна/
вечірня

П ідготов к а бак ал ав р ів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030503 Міжнародна економіка 50/50/0 0/5/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка підприємства 50/50/0 0/5/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 105/75/0 0/5/0

4 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 75/75/0 0/5/0

5 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 80/50/0 0/5/0

6 0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

6.050102 Комп’ютерна інженерія 100/75/0 0/5/0

7 0502 Автоматика та 
управління

6.050201 Системна інженерія 95/85/0 0/5/0

8 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

6.050502 Інженерна механіка 90/90/0 0/5/0

9 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

6.050503 Машинобудування 80/80/0 0/5/0

10 0507 Електротехніка та 
електромеханіка

6.050701 Електромеханіка та 
електротехнології

100/75/0 0/5/0

11 0601 Будівництво та 
архітектура

6.060101 Будівництво 100/75/0 0/5/0

12 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070106 Автомобільний транспорт 75/50/0 0/5/0



13 0901 Сільське 6.090101 Агрономія 45/25/0 0/5/0
господарство і мистецтво

№
з/п

Шифр і назва галузі знань Код і найменування спеціальності Ліцензований
обсяг

Встановити

П ід готов к а  бак ал ав р ів
1 05 Соціальні та 

поведінкові науки
056 Міжнародні економічні 
відносини

100 ЗО

2 07 Управління та 
адміністрування

074 Публічне управління та 
адміністрування

65 15



Додаток j^Tд
до наказу Міністерства освіти і науки- 
України в і ^О і0 \9  р. № Р о

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 
2713/23

дата 12.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3033/0/10-19

дата 24.09.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний автомобільно- 
дорожній університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071168

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

денна/заочна/
вечірня

денна/заочна/
вечірня

П ідготов к а  бак ал ав р ів

1 0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта (за 
профілем) 50/0/0 0/0/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030503 Міжнародна економіка 50/25/0 0/0/0

3 0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка 6.050103 Програмна інженерія 40/0/0 0/0/0

4 0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка 6.050101 Комп'ютерні науки 50/0/0 0/0/0

5 0502 Автоматика та 
управління 6.050201 Системна інженерія 25/0/0 0/0/0

6 0505 Машинобудування та 
матеріалообробка 6.050501 Прикладна механіка 30/0/0 0/0/0

7 0505 Машинобудування та 
матеріалообробка 6.050504 Зварювання 25/0/0 0/0/0

8

0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка та 
інформаційно- 
вимірювальні технології

6.051001 Метрологія, та
інформаційно-вимірювальні
технології

25/20/0 0/0/0

9 0801 Геодезія та 
землеустрій

6.080101 Геодезія, картографія та 
землеустрій 50/0/0 0/0/0



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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

денна/заочнаУ
вечірня

денна/заочна/
вечірня

П ідготов к а  бак ал ав р ів

1 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємництва 100/75/0 0/20/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030509 Облік і аудит 40/25/0 0/7/0

3 0306 Менеджмент і 
адміністрування 6.030601 Менеджмент 75/50/0 0/10/0

4 0401 Природничі науки
6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища 
та збалансоване 
природокористування

75/50/0 0/5/0

5 0502 Автоматика та 
управління

6.050202 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

50/50/0 1/2/0

6 0505 Машинобудування 
та матеріалообробка 6.050503 Машинобудування 190/80/0 1/14/0

7 0507 Електротехніка та 
електромеханіка 6.050702 Електромеханіка 40/20/0 0/2/0

8 0601 Будівництво та 
архітектура 6.060101 Будівництво 130/80/0 1/30/0

9
0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101 Транспортні технології 
(за видами транспорту) 200/80/0 1/50/0

10
0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070106 Автомобільний 
транспорт 160/100/0 1/22/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
31-02-648

дата 17.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3032/0/10-19

дата 24.09.2019

Найменування юридичної особи Харківська державна академія культури
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30036001

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

денна/заочна/
вечірня

денна/заочна/
вечірня

П ід готов к а  бак ал ав р ів
1 0101 Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка 11/4/0 0/0/0
2 0201 Культура 6.020101 Культурологія 10/5/0 0/0/0
3 0201 Культура 6.020102 Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія
9/16/0 0/0/0

4 0201 Культура 6.020105 Документознавство та 
інформаційна діяльність

15/10/0 0/0/0

5 0201 Культура 6.020103 Музейна справа та охорона 
пам’яток історії та культури

10/5/0 0/0/0

6 0201 Культура 6.020106 Менеджмент 
соціокультурної діяльності

18/10/0 0/0/0

7 0202 Мистецтво 6.020201 Театральне мистецтво 35/20/0 0/0/0
8 0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія 30/27/0 0/0/0
9 0202 Мистецтво 6.020203 Кіно-, телемистецтво 35/20/0 0/0/0
10 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво 35/27/0 0/0/0
11 0303 Журналістика 

та інформація
6.030302 Реклама і зв'язки з 
громадськістю (за видами діяльності)

30/0/0 0/0/0

12 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 20/5/0 0/0/0

13 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 50/0/0 0/0/0

П ідготов к а  сп ец іал іст ів
1 0201 Культура 7.02010301 Музейна справа та 

охорона пам’яток історії та культури
1/0/0 0/0/0



№
з/п

Шифр і назва галузі знань Код і найменування спеціальності Ліцензований
обсяг

Встановити

П ідготов к а  сп ец іал іст ів
1 02 Культура і 

мистецтво
027 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство

1 0



Про звуження провадження освітньої діяльності Чернівецькому 
національному університету імені Юрія Федьковича для Коледжу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
у сфері фахової передвищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 03/01-2381 Дата 19.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3105/0/10-19 Дата 30.09.2019
Найменування юридичної особи Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича
Ідентифікаційний код юридичної особи 02071240
Найменування відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Коледж Чернівецького 
національного університету імені 
Юрія Федьковича

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

26184664

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 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, 
на рік)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб 

(на рік)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

200 100

2. 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

60 ЗО

3. 08 Право 081 Право 150 100



Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної освіти)

№
з/п

/| і
Найменування ліцензіатів

1.
і

Професійно-технічне училище № 6
І * ,

2. Державний навчальний заклад «Бердичівське вище професійне училище»

3.
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське 
вище професійне училище сервісного обслуговування техніки"

4. Старобільський професійний ліцей



Додаток
до наказу М 
України від

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 
628

Дата 03.09,2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3028/0/10-19

Дата 23.09.2019

Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 6

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541378

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

Відомості відповідно до існуючої ліцензії Встановити

Код 
проф 
есії 

за ДК

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензов
аний
обсяг

Код
профе

сії
за ДК

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензов
аний
обсяг

7212
7212

7212

Електрогазозварник 
Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах 
Контролер 
зварювальних робіт

первинна
професійна
підготовка

зо

7212
7212

Електрогазозварник 
Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
машинах

первинна
професійна
підготовка

зо



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 
235

Дата 18.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3030/0/10-19

Дата 23.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02543503

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

Відомості відповідно до існуючої ліцензії Встановити

Код
професії 
за ДК

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Лі ценз 
ований 
обсяг

Код
професії 
за ДК

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Лі ценз 
ований 
обсяг

5122
7412

Кухар
Кондитер

первинна
професійна
підготовка зо 5122 Кухар

первинна
професійна
підготовка зо



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 
180/01-04/02

Дата 10.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3004/0/10-19

Дата 20.09.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний 
заклад "Івано-Франківське вище професійне 
училище сервісного обслуговування техніки"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34843958

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

№
з/п

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг (осіб)
Існуючий Встановити

1 4121 Офісний службовець 
(бухгалтерія)

первинна
професійна
підготовка;

перепідготовка

зо 0

2 4112

4121

Оператор комп'ютерного 
набору
Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних

первинна
професійна
підготовка;

перепідготовка

60 0

3 7242 В'язальник схемних джгутів, 
кабелів та шнурів

первинна
професійна
підготовка

зо 0

4 7244 Електромонтер охоронно- 
пожежної сигналізації

первинна
професійна
підготовка;
професійно-

технічне
навчання;

підвищення
кваліфікації

60 0

5 4112 Оператор комп'ютерної 
верстки

первинна
професійна
підготовка

зо 0



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
92

Дата 13.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3058/0/10-19

Дата 26.09.2019

Найменування юридичної особи Старобільський професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541102

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

№ Код Найменування Вид професійної Ліцензований обсяг (осіб)
з/п професії 

за ДК
професії підготовки Існуючий Встановити

1 4112 Оператор комп'ютерного 
набору

первинна
професійна 50 0підготовка



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
Державній установі «Інститут геохімії навколишнього середовища 

Національної академії наук України» у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
__________________________________(далі - Закон)) __________________ _____
Вих. № заяви юридичної особи 298-280 Дата 23.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2712/0/10.1-19 Дата 26.09.2019
Найменування юридичної особи Державна установа «Інститут 

геохімії навколишнього середовища 
Національної академії наук 
України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 23521345
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у заяві

підготовки здобувачів вищої освіти 
на третьому (освітньо-науковому) 
рівні вищої освіти зі спеціальності 
183 Технології захисту 
навколишнього середовища галузі 
знань 18 Виробництво та технології

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

12 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Донецької області у сфері післядипломної освіти для осіб
з вищою освітою

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

Вих. № заяви юридичної особи 477 дата 25.09.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2724/0/10.1-19

дата 26.09.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 26154203
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

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

Ліцензований обсяг 2500 осіб (з урахуванням строків 
навчання)


