
Додаток 1 
до наказу Міністерства-освіти і нп
України від «у у » 2019 №

ки

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

(розширено провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти 
на третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні, 

початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському), 
другому (магістерському) рівнях вищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

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

2. Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського

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

4. Запорізький національний технічний університет

5І Інститут фізичної оптики імені 0 . Г. Влоха

6. Київський національний торговельно-економічний університет

7.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Харківського торговельно-економічний коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету

8. Київський національний університет імені Тараса Шевченка

9. Київський національний університет театру, кіно і телебачення 
імені І. К. Карпенка-Карого

10. Київський національний університет технологій та дизайну

11. Київський університет імені Бориса Грінченка

12. Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

13. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

14. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

15. Національний університет водного господарства та природокористування

16. Рівненський державний гуманітарний університет

17. Сумський державний університет

18. Сумський національний аграрний університет



19. Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка

20. Українська інженерно-педагогічна академія

21. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

22. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

23. Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка

24. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

25. Хмельницький національний університет



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

діяльності»)

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 104 Фізика та 
астрономія галузі знань 10 Природничі науки на третьому (освітньо-науковому) 
рівні вищої освіти____________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 61 Дата 14.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи

1050/0/10.1-19
Дата 24.05.2019

Найменування юридичної особи Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

19173602

Вид освітньої діяльності, зазначений 
• юридичною особою у заяві

започаткування провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю 104 Фізика та 
астрономія на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг _____________ 5 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 025 М узичне мистецтво у 
галузі знань 02 Культура і мистецтво за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти з можливістю здійсню вати підготовку іноземців та осіб без громадянства
Вих. № заяви ю ридичної особи 
605-28/02

дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
925/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125544

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

підготовка фахівців за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищ ої освіти зі спеціальності 
025 М узичне мистецтво (з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства)

Ліцензований обсяг 20 осіб (з урахуванням строків навчання)



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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 021 Аудіовізуальне мистецтво 
та виробництво у галузі знань 02 Культура і мистецтво за третім (освітньо-творчим) 
рівнем доктор мистецтва__________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
230-01

дата 10.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
903/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування ю ридичної особи Київський національний університет театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02214171

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

підготовка фахівців зі спеціальності 021 
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво за 
третім (освітньо-творчим) рівнем доктор 
мистецтва

Ліцензований обсяг 10 осіб (з урахуванням строків навчання)



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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 026 Сценічне 
мистецтво у галузі знань 02 Культура і мистецтво за третім (освітньо-творчим) 
рівнем доктор мистецтва__________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
231-01

дата 10.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
904/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування ю ридичної особи Київський національний університет театру, 
кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214171

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

--

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

підготовка фахівців зі спеціальності 026 
Сценічне мистецтво за третім (освітньо- 
творчим) рівнем доктор мистецтва

Ліцензований обсяг 10 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 101 Екологія у галузі 
знань 10 Природничі науки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства._________

Вих. № заяви юридичної особи 
1560

дата 14.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
969/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування юридичної 
особи

Сумський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

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

підготовка фахівців зі спеціальності 101 Екологія у 
галузі знань 10 Природничі науки за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 3 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства.

Ліцензований обсяг 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 зі спеціальності 202 Захист і карантин 
рослин у галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства.__________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1561

дата 14.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
968/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування юридичної 
особи

Сумський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

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

підготовка фахівців зі спеціальності 202 Захист і 
карантин рослин за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти з можливістю здійснювати 
підготовку іноземців та осіб без громадянства.

Ліцензований обсяг 80 осіб (з урахуванням строків навчання)
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Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензія і }
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освіт ньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові 
технології) у галузі знань 01 Освіта/Педаї оі іка за початковим рівнем (корот ким 
циклом ) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 101-02-74 дата 03.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
903/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 21.05.2019

У країнська інженер но-педагогічна 
академія

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071228
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 

-освіти, код та найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у заяві

Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти 
зі спеціальності 015 Професійна освіта 
(Харчові технології)

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері ВИЩОЇ ОС-ВІТИ

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіт и
Започат кування освітньої діяльності зі спеціальності 015 Професійна освіта 
(Машинобудування) у галузі знань 01 Освіта 1 Іедагогіка за початковим рівнем 
(коротким циклом) вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 101-02-77 дата 08.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
907/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи У країнська інженерно-педагогічна 
академія

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071228
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
юсвіти. код та найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у заяві

Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти 
п спеціальності 015 Професійна освіта 
(М ати побуде виння)

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 073 М енеджмент у галузі 
знань 07 Управління та адміністрування за початковим рівнем (короткий цикл) 
вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
1124/16

дата 06.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
879/0/10.1 -  19

дата 21.05.2019

Найменування ю ридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

01566117

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

Підготовка фахівців за початковим рівнем 
(короткий цикл) вищої освіти зі спеціальності 
073 М енеджмент у галузі знань 07 Управління 
та адміністрування

Ліцензований обсяг , 50 осіб (з урахуванням строку навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність у галузі знань 07 Управління та адміністрування за 
початковим рівнем (короткий цикл ) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1164/16

дата 13.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1049/0/10.1 -  19

дата 24.05.2019

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

01566117

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

<

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

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строку 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 освітньої діяльності зі спеціальності 053 Психологія у галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки за початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти

Вих. № заяви ю ридичної 
1063/01

дата 20.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1002/0/10.1-19

дата 23.05.2019

Найменування ю ридичної особи Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125639

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

-

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

підготовка фахівців зі спеціальності 053 
Психологія початковим рівнем (коротким 
циклом) вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 231 Соціальна робота у галузі 
знань 23 Соціальна робота за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти

Вих. № заяви ю ридичної 
1064/01

дата 20.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1001/0/10.1-19

дата 23.05.2019

Найменування ю ридичної особи Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125639

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

підготовка фахівців зі спеціальності 231 
Соціальна робота початковим рівнем 
(коротким циклом) вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 081 Право у галузі знань 08 
Право за початковим рівнем(коротким циклом)____________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
21-20/110

дата 22.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1074/0/10.1-19

дата 27.05.2019

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

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

01597997

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

--

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

підготовка фахівців зі спеціальності 081 Право 
за початковим рівнем(коротким циклом)

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



до наказу Міністерства освіти і науки 
У країн и від с?$й Т ^ ) 1 9 р. № U

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіагу
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 204 Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва у галузі знань 20 Аграрні н-ауки та продовольство 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 02-486 дата 10.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
908/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи X ар к і вс ы< и й н а ц і о н ал ь н и й тех н і ч н и й 
університет сільського господарства 
імені Петра Василенка

Ідентифікаційний код юридичної особи 00493741
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у заяві

Підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 204 Технологія 
виробництва і переробки продукції 
тваринництва

Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 034 Культурологія у галузі 
знань 03 Гуманітарні науки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
001-790

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
902/0/10.1 -  19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної 
особи

Національний університет водного господарства 
та природокористування

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071116

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

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 
034 Культурологія у галузі знань 03 Гуманітарні 
науки

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строку навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
___________________________у сфері вищої освіти___________________________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 191 Архітектура та 
містобудування у галузі знань 19 Архітектура та будівництво за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти_______________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи: 32-30/1968

Дата: 16.05.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи: 884/0/10.1-19

Дата: 21.05.2019

Найменування 
юридичної особи

Запорізький національний технічний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070849

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня 
зі спеціальності 191 Архітектура та містобудування 
у галузі знань 19 Архітектура та будівництво

Ліцензований обсяг 260 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 075 М аркетингу галузі знань 
07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-07/428

дата 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
901/0/10.1 -  19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Рівненський державний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

25736989

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

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 075 
М аркетинг у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування

Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строку навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої
освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 

015 Професійна освіта (Сфера обслуговування) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
на першому (бакалаврському) рівні вищ ої освіти__________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-07/441

Дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1025/0/10.1-19

Дата 24.05.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Рівненський державний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи *

25736989

- Вид освітньої діяльності, 
зазначений ю ридичною  особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищ ої освіти на першому 
(бакалаврському) рівні зі спеціальності 
015 Професійна освіта (Сфера обслуговування)

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 073 М енеджмент у галузі 
знань 07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1141/114

дата 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
880/0/10.1 -  19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи К иївський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

01566117

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

Харківський торговельно-економічний коледж 
Київського національного торговельно- 
економічного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

33297933

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

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 073 
М енеджмент у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строку 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
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна 
інженерія у галузі знань 19 Архітектура та будівництво за першим 
(бакалаврським) рівнем вищ ої освіти_____________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
121/096

дата 17.04.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1051/0/10.1 -19

дата 24.05.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Хмельницький національний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071234

Вид освітньої діяльності, 
зазначений ю ридичною  особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищ ої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем вищ ої освіти у галузі 
знань 19 Архітектура та будівництво за 
спеціальністю 192 Будівництво та цивільна 
інженерія

Ліцензований обсяг 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 освітньої діяльності зі спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність у галузі знань 07 Управління та адміністрування за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти____________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
97

дата 20.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1072/0/10.1-19

дата 27.05.2019

Найменування ю ридичної особи М укачівський кооперативний торговельно- 
економічний коледж

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

01788208

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

—

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

підготовка фахівців зі спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 227 Ф ізична терапія, 
ерготерапія у галузі знань 22 Охорона здоров’я за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти

Вих. № заяви ю ридичної 
01/499

дата 17.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
986/0/10.1-19

дата 23.05.2019

Найменування ю ридичної особи Вінницький державний педагогічний 
університет імені М ихайла Коцюбинського

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125094

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

-

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

підготовка фахівців зі спеціальності 227 
Ф ізична терапія, ерготерапія за першим 
(бакалаврським) рівнем вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 180 осіб (з урахуванням строків навчання)



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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 281 Публічне управління та 
адміністрування у галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти______________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
21-20/076

дата 17.04.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
918/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної 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, 
зазначений ю ридичною  особою у 
заяві

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

Ліцензований обсяг 460 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 освітньої діяльності за спеціальності 016 Спеціальна освіта галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти______

Вих. № заяви юридичної особи 
01-26/20/721

дата 13.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
996/0/10.1-19

дата 23.05.2019

Найменування юридичної 
особи

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

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125266

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 
016 Спеціальна освіта

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строку 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_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 242 Туризм у галузі 
знань 24 Сфера обслуговування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства.__________

Вих. № заяви юридичної 
особи 1975

дата 23.05.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 1022/0/10.1-19

дата 24.05.2019

Найменування юридичної 
особи

Сумський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

Найменування відокремленого  
структурного п ідрозділу ю ридичної 
особи

”

Ідентифікаційний код структурного  
підрозділу ю ридичної особи

-

Вид освітньої ДІЯЛЬНОСТІ, 

зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка фахівців зі спеціальності 242 Туризм у 
галузі знань 24 Сфера обслуговування за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства.

Ліцензований обсяг 160 осіб (з урахуванням строків навчання)



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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 206 Садово-паркове 
господарство у галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти_______________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
01/346-06

дата 10.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
835/0/10.1-19

дата 20.05.2019

Найменування ю ридичної особи Київський національний університет імені 
Тараса Ш евченка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070944

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

підготовка фахівців зі спеціальності 206 
Садово-паркове господарство за другим 
(магістерським) рівнем вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 035 Ф ілологія у галузі знань 
Гуманітарні науки за другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти_________________

Вих. № заяви ю ридичної 
21-20/109

дата 22.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1075/0/10.1-19

дата 27.05.2019

Найменування ю ридичної 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, 
зазначений ю ридичною  особою у 
заяві

підготовка фахівців зі спеціальності 035 
Ф ілологія за другим (магістерським) рівнем 
вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток
до наказ) Міністерства освіти і науки 
У країни від J9.C S. 20 19 р. № ''•'І

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензія I V
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 034 Культурологія у галузі знань 
03 Гуманітарні науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 343
Вх. № заяви юридичної особи 
962/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та наймену вання спеціальності, 
зазначені юридичною особою \ заяві 
Ліцензований обсяг

дата 10.05.2019
дата 22.05.2019

Національна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
02214142
Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 034 Культурологія 
50 осіб ( і урахуванням строків 
навчайня)



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 зі спеціальності 014 Середня освіта 
(Історія) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної 
особи 252

дата 13.05.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 916/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної 
особи

Х мельницька гуманітарно-педагогічна академія

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02138872

Найменування відокремленого  
структурного п ідрозділу ю ридичної 
особи
Ідентифікаційний код структурного  
підрозділу ю ридичної особи

-

Вид освітньої ДІЯЛЬНОСТІ, 

зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка фахівців зі спеціальності 014 Середня освіта 
(Історія) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг ЗО 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 шляхом започаткування зі 
спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія у галузі знань 16 Хімічна та 
біоінженерія за другим (магістерським) рівнем вищої освіти._______________________

Вих. № заяви юридичної особи 
03-51/1086

дата 22.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
987/0/10.1-19

дата 23.05.2019

Найменування юридичної 
особи

Київський національний університет технологій та 
дизайну

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070890

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

підготовка фахівців зі спеціальності 162 
Біотехнології та біоінженерія у галузі знань 16 
Хімічна та біоінженерія за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 60 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 ліцензіату 
___________________________у сфері вищої освіти___________________________
Розш ирення провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства із спеціальності 144 Теплоенергетика у галузі знань 
14 Електрична інженерія за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти__________________________________________________________

Вих. №  заяви ю ридичної
особи
66-01-123/2

дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи
919/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування 
ю ридичної особи

Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти із спеціальності 144 
Теплоенергетика у галузі 14 Електрична інженерія

Ліцензований обсяг 180 осіб за перш им рівнем вищ ої освіти (з 
урахуванням строків навчання),
110 осіб за другим рівнем (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
___________________________у сфері вищої освіти___________________________
Розш ирення провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства із спеціальності 145 Гідроенергетика у галузі знань 
14 Електрична інженерія за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти__________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
особи
66-01-/150/03

дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи
920/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування 
ю ридичної особи

Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
перш им (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти із спеціальності 
145 Гідроенергетика у галузі 14 Електрична 
інженерія

Ліцензований обсяг 160 осіб за перш им рівнем вищ ої освіти (з 
урахуванням строків навчання),
ЗО осіб за другим рівнем (з урахуванням строків 
навчання)



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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
___________________________у сфері вищої освіти___________________________
Розш ирення провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства зі спеціальності 185 Н афтогазова інженерія та технології 
у галузі знань 18 Виробництво та технології за перш им (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти__________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
особи
66-01-189/4

дата 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи
921/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування 
юридичної особи

Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти із спеціальності 
185 Нафтогазова інженерія та технології у галузі 
знань 18 Виробництво та технології

Л іцензований обсяг 380 осіб за перш им рівнем вищ ої освіти (з 
урахуванням строків навчання),
160 осіб за другим рівнем (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 263 Цивільна безпека галузі знань 
26 Цивільна безпека за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
66-01-144/11

дата 10.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
955/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 263 Цивільна безпека за 
першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
80 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 113 Прикладна математика галузі знань 
11 М атематика та статистика за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищ ої освіти
Вих. №  заяви ю ридичної особи 
66-01-324/11

дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
957/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 113 Прикладна математика за 
першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 175 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
72 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 181 Харчові технології 
галузі знань 18 Виробництво та технології за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
66-01-186/18

дата 10.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
954/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 181 Харчові технології за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 210 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 181 Харчові технології 
галузі знань 18 Виробництво та технології за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
66-01-186/19

дата 10.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
958/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 181 Харчові технології за 1 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 
галузі знань 27 Транспорт за першим (бакалаврським) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
66-01-125/04

дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
952/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 273 Залізничний транспорт за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 273 Залізничний транспорт 
галузі знань 27 Транспорт за другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
66-01-125/01

дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
953/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 273 Залізничний транспорт за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Зарочаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 274 А втомобільний транспорт галузі 
знань 27 Транспорт за перш им (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
66-01-152/11

дата 11.04.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
959/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт 
за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 320 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
160 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 124 Системний аналіз галузі 
знань 12 Інформаційні технології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
66-01-322/93

дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
960/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 124 Системний аналіз за 
перш им (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 80 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 124 Системний аналіз галузі 
знань 12 Інформаційні технології за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
66-01-322/91

дата 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
961/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02071180

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 124 Системний аналіз за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти________
Розширення провадження освітньої діяльності зі спеціальності 133 Галузеве 
маш инобудування у галузі знань 13 М еханічна інженерія за першим 
(бакалаврським) рівнем вищ ої освіти, за другим (магістерським) рівнем з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства

Вих. № заяви ю ридичної 
11.03/01-01/2209

дата 14.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
999/0/10.1-19

дата 23.05.2019

Найменування ю ридичної особи Сумський державний університет

Ідентифікаційний код ю ридичної 
.особи

05408289

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

підготовка фахівців зі спеціальності 133 
Г алузеве маш инобудування за першим 
(бакалаврським) рівнем вищ ої освіти, за 
другим (магістерським) рівнем з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 400 осіб -  перший (бакалаврський) рівнем (з 
урахуванням строків навчання)
200 осіб -  другий (магістерський) рівень (з 
урахуванням строків навчання)



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 091 Біологія галузі знань 09 Біологія на 
третьому (освітньо-науковому) рівні вищ ої освіти_________________________________

Вих. №  заяви ю ридичної особи 
01/10-441

Дата 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
945/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125585

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 091 Біологія 
на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків навчання)



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 014 Середня освіта (Ф ізична культура) 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01/10-439

Дата 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
943/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди

■ Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125585

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю  014 Середня 
освіта (Ф ізична культура) на першому 
(бакалаврському) рівні вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої
освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 014 Середня освіта (Ф ізична культура) 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на другому (магістерському) рівні вищ ої освіти

Вих. №  заяви ю ридичної особи 
01/10-438

Дата 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
944/0/10.1-19

Дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Харківський національний педагогічний 
університет імені Г. С. Сковороди

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02125585

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

підготовка іноземців та  осіб без 
громадянства за спеціальністю  014 Середня 
освіта (Ф ізична культура) на другому 
(магістерському) рівні вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
_______________________________ вищої освіти_______________________________
Розширення провадження освітньої діяльності зі спеціальності 208 Агроінженерія у 
галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства.

Вих. № заяви юридичної особи 
1538

дата 13.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
964/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування юридичної 
особи

Сумський національний аграрний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

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

підготовка фахівців зі спеціальності 208 
Агроінженерія у галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства.

Ліцензований обсяг 1000 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем та 
300 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 3 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства.



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
_______________________________ вищої освіти_______________________________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом збільшення ліцензованого 
обсягу у сфері вищої освіти за спеціальністю 061 Журналістика у галузі знань 06 
Журналістика за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної 
особи 24/01-694

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
899/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної 
особи

Київський університет імені Бориса Грінченка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02136554

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

підготовка фахівців за спеціальністю 061 
Журналістика галузі знань 06 Журналістика за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 900 осіб (з урахуванням строків навчання) 
(збільшення ліцензованого обсягу з 175 до 900
(225x4) осіб з урахуванням строку навчання)



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

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

№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1.
Андруш івська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №  1 
Ж итомирської області

2. Професійно-технічне училищ е № 16 м. М ала Виска

3.
Вінницький національний аграрний університет для 
Ладижинського коледжу Вінницького національного аграрного 
університету



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти___________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 8322 Водій 
автотранспортних засобів категорії «СІ»

Вих. № заяви юридичної особи 
б/н

дата б/д

Вх. № заяви юридичної особи 
852/0/10.1-19

дата 20.05.2019

Найменування юридичної особи Андрушівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 Житомирської області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20410119

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

професійно-технічне навчання за професією 
8322 Водій автотранспортних засобів категорії «СІ»

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти
8322 Водій

автотранспортних 
засобів категорії 
«СІ»

професійно-
технічне
навчання

зо перший
(початковий)



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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) освіти_______________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7219 Зварник (первинна 
професійна підготовка, перепідготовка, підвищ ення кваліфікації)________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
б/н

дата 15.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
970/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Професійно-технічне училищ е № 16 
м. М ала Виска

Ідентифікаційний код ю ридичної 
■ особи

03070722

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка, 
перепідготовка, підвищ ення кваліфікації 
за професією 7219 Зварник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
З Г ІД Н О  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

7219 Зварник

Первинна
професійна
підготовка

з о

Другий
(базовий)Підвищ ення

кваліфікації
15

Перепідготовка 15



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

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

Започаткування підготовки фахівців за професією 4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення (професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації)______________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи: 
12-42-740

Дата: 06.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1058/0/10.1-19

Дата: 24.05.2019

Найменування ю ридичної особи
ч

Вінницький національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497236

Найменування ВСП ю ридичної 
особи

Ладижинський коледж Вінницького 
національного аграрного університету

Ідентифікаційний код ВСП 
юридичної особи

00727713

Вид підготовки, код та 
найменування професії, 
ліцензований обсяг зазначені у 
заяві

Підготовка фахівців за професією 
4113 Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 
професійно-технічне навчання -  15 осіб; 
підвищення кваліфікації -  15 осіб

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код З Г ІД Н О  3 

Національ
ним

класифіка
тором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності (первинна 

професійна 
підготовка/ 

професійно-техні чне 
навчання/ 

перепідготовка/ 
підвищення 
кваліфікації)

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти: 
перший 

(початковий), 
другий (базовий), 

третій (вищий)

4113
Оператор з 

обробки 
інформації та 
програмного 
забезпечення

Професійно- 
технічне навчання 15

Перший
(початковий)



4113
Оператор з 

обробки 
інформації та 
програмного 
забезпечення

Підвищення
кваліфікації 15

Перший
(початковий)



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

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

Започаткування підготовки фахівців за професією 7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів (професійно-технічне навчання, підвищення 
кваліфікації)______________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи: 
12-42-739

Дата: 06.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1060/0/10.1-19

Дата: 24.05.2019

Найменування ю ридичної особи Вінницький національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497236

Найменування ВСП ю ридичної 
особи

Ладижинський коледж Вінницького 
національного аграрного університету

Ідентифікаційний код ВСП 
юридичної особи

00727713

Вид підготовки, код та 
найменування професії, 
ліцензований обсяг зазначені у 
заяві

Підготовка фахівців за професією 
7231 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів 
професійно-технічне навчання -  ЗО осіб; 
підвищення кваліфікації -  15 осіб

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Національ

ним
класифіка

тором 
професій 

ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності (первинна 

професійна
підготовка/професійно- 

технічне навчання/ 
п ерепі д гото вка/ 

підвищення 
кваліфікації)

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень професійної 
(професійно- 

технічної) освіти: 
перший 

(початковий), 
другий (базовий), 

третій (вищий)

7231
Слюсар з 

ремонту колісних 
транспортних 

засобів

Професійно- 
технічне навчання ЗО

Перший
(початковий)

7231
Слюсар з ремонту 

колісних 
транспортних 

засобів

Підвищення
кваліфікації 15

Перший
(початковий)



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

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

Започаткування підготовки фахівців за професією 7242 Слюсар з контрольно- 
вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) (професійно-технічне 
навчання, підвищення кваліфікації)____________________________________________

Вих. №  заяви ю ридичної особи: 
12-42-741

Дата: 06.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1059/0/10.1-19

Дата: 24.05.2019

Найменування ю ридичної особи
*

Вінницький національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497236

Найменування ВСП ю ридичної 
особи

Ладижинський коледж Вінницького 
національного аграрного університету

Ідентифікаційний код ВСП 
юридичної особи

00727713

Вид підготовки, код та 
найменування професії, 
ліцензований обсяг зазначені у 
заяві

Підготовка фахівців за професією 
7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроніка) 
професійно-технічне навчання -  ЗО осіб; 
підвищення кваліфікації -  15 осіб

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Національ

ним
класифіка

тором 
професій 

ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифі каці йного 
угрупування)

Вид О С В ІТ Н Ь О Ї 

діяльності (первинна 
професійна 
підготовка/ 

професійно-технічне 
навчання/ 

перепідготовка/ 
підвищення 
кваліфікації)

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти: 
перший 

(початковий), 
другий (базовий), 

третій (вищий)

7242
Слюсар з 

контрольно- 
вимірювальних 

приладів та 
автоматики 

(електроніка)

Професійно- 
технічне навчання ЗО

Перший
(початковий)



7242
Слюсар з 

контрольно- 
вимірювальних 

приладів та 
автоматики 

(електроніка)

Підвищення
кваліфікації 15

Перший
(початковий)



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

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

Започаткування підготовки фахівців за професією 8331 Тракторист-маш иніст 
сільськогосподарського виробництва (підвищення кваліфікації (категорії «Ш », 
« Е 1 ,Е2», «Н»))

Вих. № заяви ю ридичної особи: 
12-42-738

Дата: 06.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1061/0/10.1-19

Дата: 24.05.2019

Найменування юридичної особи Вінницький національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00497236

Найменування ВСП ю ридичної 
особи

Ладижинський коледж Вінницького 
національного аграрного університету

Ідентифікаційний код ВСГІ 
юридичної особи

00727713

Вид підготовки, код та 
найменування професії, 
зазначені у заяві

Підготовка фахівців за професією 
8331 Тракторист-маш иніст 
сільськогосподарського виробництва 
(підвищення кваліфікації)

Ліцензований обсяг Категорія « 0 1 »  -  30 осіб 
Категорія «Е1,Е2» -  30 осіб 
Категорія «Н» - 3 0  осіб

Започаткування освітньої діяльності за професіями:

Код згідно 3 
Національним 

класифіка
тором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифі каці йного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності (первинна 

професійна
підготовка/професійно- 

технічне навчання/ 
перепідготовка/ 

підвищення 
кваліфікації)

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти: 
перший 

(початковий), 
другий (базовий), 

третій (вищий)

8331
Тракторист-

машиніст
сільськогоподар-

Підвищення
кваліфікації 15

Перший
(початковий)



ського 
виробництва 

(категорія « 0 1»)

8331
Тракторист-

машиніст
сільськогоподар-

ського
виробництва

(категорія
«Е1,Е2»)

Підвищення
кваліфікації 15

Перший
(початковий)

8331
Тракторист- 

машинісг 
сільськогоподар- 

ського 
виробництва 

(категорія «Н»)

Підвищ ення
кваліфікації 15

Перший
(початковий)



Про звуження провадження освітньої діяльності Національній академії 
Служби безпеки України у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
29/19-5376/в.і., 29/19-5377/в.і.

дата 03.05.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1936/0/10-19, 1937/0/10-19

дата 16.05.2019

Найменування ю ридичної особи Національна академія Служби 
безпеки України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 20001823
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг, 

осіб
Денна/заочна/вечір

ня
форма

Денна/заочна/вечір
ня

форма
Підготовка бакалаврів

1. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

6.160103 Організація 
захисту інформації з 
обмеженим доступом

100/100/0 25/10/0

2.
0304 Право 6.030401

Правознавство
290/340/0 15/10/0

3.
1701 Інформаційна 
безпека

6.180103 Управління
інформаційною
безпекою

50/30/0 0/5/0

4. Підготовка бакалаврів
5. 07 Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 100 60
6. 08 Право 081 Право 300 75
7. 12 Інформаційні 

технології 125 Кібербезпека 80 зо
8. Підготовка магістрів
9. 08 Право 081 Право 300 75
10. 12 Інформаційні 

технології 125 Кібербезпека 50 зо
11. 07 Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 120 35

2. Припинення частини провадження 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/вечірш денна/заочна/вечірш

Підготовка бакалаврів
1. 0203 Гуманітарні 

науки 6.020303 Філологія 50/50/0 0

2. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

6.160102 Державна 
безпека

100/50/0 0

Підготовка спеціалістів
3. 0203 Гуманітарні 

науки 7.02030304 Переклад 50/50/0 0

4.
0304 Право 7.03040101

Правознавство
140/140/0 0

5. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

7.16010201 Державна 
безпека

150/0/0 0

6. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

7.16010203 Організація 
захисту інформації з 
обмеженим доступом

50/50/0 0

7. Перепідготовка спеціалістів
8.

0304 Право 7.03040101
Правознавство

0/100/0 0

9. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

7.16010203 Організація 
захисту інформації з 
обмеженим доступом

0/100/0 0

Підготовка магістрів
10. 0203 Гуманітарні 

науки 8.02030304 Переклад 40/40/0
0

11.
0304 Право 8.03040101

Правознавство 150/150/0
0

12. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

8.16010201 Державна 
безпека 150/0/0

0

13. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

8.16010202 
Забезпечення 
державної безпеки

150/0/0

0

14. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

8.16010203 Організація 
захисту інформації з 
обмеженим доступом

50/20/0

0



з

15. 1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону

8.16010204 Управління 
у сфері забезпечення 
державної безпеки

0/50/0

0

16.
1701 Інформаційна 
безпека

8.17010301 Управління
інформаційною
безпекою

25/25/0
0

17. Підготовка спеціалістів
18. 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 100 0
19. 07 Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 100 0

20. 08 Право 081 Право 250 0
21. 25 Воєнні науки, 

національна безпека, 
безпека державного 
кордону

251 Державна безпека 150 0



Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний вищий навчальний заклад «Український державний 
хіміко-технологічний університет»

2. П риватний вищ ий навчальний заклад «М едико-природничий 
університет»

3. Рівненський державний гуманітарний університет

4. Черкаський державний технологічний університет



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіа гу
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
640/01-02

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
891/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 203 Садівництво та 
виноградарство у галузі знань 20 Аграрні 
науки та продовольство

Ліцензований обсяг 80 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
___ ____освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти

1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
'діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статгі 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності (зокрема відсутні відомості про 
наявність садівничої ділянки); крім того, відсутній опис наявного обладнання у таблиці 
8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- у таблиці «Інформація про соціальну інфраструктуру» відсутні дані про кількість 
студентів, які можуть проживати у гуртожитку, але є показник щодо площі, яка 
розподілена по кількості студентів, а саме -  6 кв. м.;

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відсутні
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 
'Ліцензійних ум о в .____



Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у 
електронних відомостях.

підтвердних документах та в

2. Подати нову заяву та документи відповідно до 
паперовому вигляді.

Закону та Ліцензійних умов у



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
02-37-14

дата 02.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
967/0/10.1-19

дата 22.05.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Український державний хіміко-технологічний 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070758

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка фахівців у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування зі спеціальності 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 160 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові права 
на основні засоби, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов;

-  проектна група в складі:
Гончар Л. А. -  к. економ, н. Г08.00.04 -  економіка та управління пілприємствами 

(за видами економічної діяльності)), доцент кафедри товарознавства і торговельного 
підприємництва, спеціальність за дипломом про вищу освіту — товарознавство та 
організація торгівлі продовольчими товарами;

ГармідерЛ. Л. -  д. економ, н. (08.00.04 -  економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності)), доцент кафедри менеджменту, 
спеціальність за дипломом про вищу освіту -  економіка та управління в галузях хіміко- 
лісового комплексу;

КуцинськаМ  В. -  к. економ, н. (08.00.09 -  бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит(за видами економічної діяльності)), спеціальність за дипломом про вищу освіту -  
облік і аудит

не відповідає кваліфікаційним вимогам за заявленою спеціальністю (пункт 27 
Ліцензійних умов).

Крім того, звертаємо увагу, що за даними Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти члени проектної групи Гармідер Л. Д. та КуцинськаМ  В. зараховані до 
Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-



, технологічний університет» як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, тому 
інформація потребує уточнення.

Також, звертаємо увагу, що в заяві зазначено отримання ліцензії на розширення
провадження освітньої діяльності, тому інформація потребує уточнення._______________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________

1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов._____________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________________________



Додаток # 3
до наказу М ініс'щ зства осшти і науки 
України в і ^ -^ С £019 р.

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

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 88 дата 20.05.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 
933/0/8-19

дата 22.05.2019

Найменування ю ридичної особи Приватний вищ ий навчальний заклад 
«М едико-природничий університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41149112

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка фахівців у галузі знань 
22 Охорона здоров’я зі спеціальності 
226 Ф армація, промислова фармація за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 240 осіб (з урахуванням строків навчання)

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  у матеріалах справи відсутня копія акту приймання-передачі майна до Договору 
оренди нежитлового об ’єкту від 10.05.2017 року, що зареєстрований в реєстрі за 
№ 472, згідно з яким орендар вступає в строкове платне користування майном з дати 
підписання договору та акта приймання-передачі майна (пункт 2.1 Договору) та який 
є невід’ємною складовою частиною даного договору (пункті 1.1 Договору);

-  у матеріалах справи наявна копія Акту приймання-передачі нежитлових 
приміщень до договору оренди від 01.05.2017 року № 24, який відсутній у справі;

- н а  вимогу пункту 37 Ліцензійних умов соціально-побутова інфраструктура 
передбачає наявність, зокрема, стадіону та/або спортивних майданчиків. У 
матеріалах справи зазначено інформацію про використання спортивного майданчика 
площею 140 кв. м. (в таблиці «Інформація про соціальну інфраструктуру» та в 
текстовому описі) та надано копію довідки № 28 від 16.06.2017 року, в якій 
зазначено, що Приватний вищ ий навчальний заклад «М едико-природничий 
університет» уклав договір оренди нежитлового об ’єкту та прилеглої земельної 
території (за адресою м. М иколаїв, проспект Богоявленський, 43-А, площею 667,2 
кв.м.). Але у матеріалах справи відсутня копія договору оренди заявленої прилеглої 
земельної території (поруш ення підпункту 3 пункту 46 Л іцензійних умов);

-  на офіційному веб-сайті закладу освіти відсутня інформація щодо зразків 
документів про освіту, що є поруш енням пункту 36 Ліцензійних умов.



______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________
1) подати нову заяву щ одо розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Л іцензійних умов._________________________________________________________



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

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-07/440 Дата 13.05.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 1024/0/10.1-19 Дата 24.05.2019
Найменування ю ридичної особи Рівненський державний

гуманітарний університет
Ідентифікаційний код ю ридичної особи 25736989
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої 
освіти на другому
(магістерському) рівні зі 
спеціальності 231 Соціальна 
робота_________________________

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків 
навчання)_____________________

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
____________освітньої діяльності у сфері вищої освіти________________

1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету 
М іністрів України від ЗО грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, 
внесеними постановою Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. 
№  347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону):

- якісний склад проектної групи (Нечипорук Л. І. -  кандидат 
педагогічних наук 13.00.05 Соціальна педагогіка, доцент кафедри загальної і 
соціальної педагогіки та управління освітою; Коваль В. В. - кандидат 
педагогічних наук 13.00.05 Соціальна педагогіка, доцент кафедри політології 
та соціології; М алафіїк І. В. -  доктор педагогічних наук 13.00.09 Теорія 
навчання, професор кафедри педагогіки; Оксенюк О. В. -  кандидат 
педагогічних наук 13.00.07 Теорія та методика виховання, доцент кафедри 
загальної і соціальної педагогіки та акметології), що не відповідає вимогам 
пункту 27 до Ліцензійних умов, оскільки лише 3 науково-педагогічні 
працівника (Нечипорук Л. І., Коваль В. В. та Оксенюк О. В.) мають 
кваліфікації відповідно до спеціальності, яка ліцензується;

- відсутня інформація про достатність обладнання для ліцензованого
обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному 
процесі таке обладнання використовується в обгрунтуванні достатності 
обладнання для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, що не відповідає вимогам 
додатку 4 Ліцензійних умов;__________________________________________________



- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальної інформації про матеріально-технічне 
забезпечення (не завантажено актуальний документ, що підтверджує майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу), що не 
відповідає вимогам пункту 43 Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що в концепції освітньої діяльності за 
спеціальністю 231 Соціальна робота потребує уточнення інформація про 
наявність орієнтовного переліку професійних кваліфікацій, які планується
надавати, що передбачено підпунктом 5 пункту 46 Ліцензійних умов._________

__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних
документах._________________________________________________________________
2. Подати нову заяву на розширення провадження у сфері вищої освіти та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
89

дата 20.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
932/0/8-19

дата 22.05.2019

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад «Медико- 
природничий університет»________________________

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41149112

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка фахівців у галузі знань 22 Охорона 
здоров’я зі спеціальності 221 Стоматологія за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 300 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів України від 
30 грудня 2015 р. №  1187 зі змінами і доповненнями, внесеними постановою 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. №  347) (далі -  Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-  у матеріалах справи відсутня копія акту приймання-передачі майна до Договору 
оренди нежитлового об ’єкту від 10.05.2017 року, що зареєстрований в реєстрі за 
№ 472, згідно з яким орендар вступає в строкове платне користування майном з дати 
підписання договору та акта приймання-передачі майна (пункт 2.1 Договору) та який 
є невід’ємною складовою частиною даного договору (пункті 1.1 Договору);

-  у матеріалах справи наявна копія Акту приймання-передачі нежитлових 
приміщень до договору оренди від 01.05.2017 року № 24, який відсутній у справі;

- н а  вимогу пункту 37 Ліцензійних умов соціально-побутова інфраструктура 
передбачає наявність, зокрема, стадіону та/або спортивних майданчиків. У 
матеріалах справи зазначено інформацію про використання спортивного майданчика 
площею 140 кв. м. (в таблиці «Інформація про соціальну інфраструктуру» та в 
текстовому описі) та надано копію довідки № 28 від 16.06.2017 року, в якій 
зазначено, що Приватний вищ ий навчальний заклад «М едико-природничий 
університет» уклав договір оренди нежитлового об ’єкту та прилеглої земельної 
території (за адресою м. М иколаїв, проспект Богоявленський, 43-А, площею 667,2 
кв.м.). Але у матеріалах справи відсутня копія договору оренди заявленої прилеглої 
земельної території (поруш ення підпункту 3 пункту 46 Л іцензійних умов);

-  відсутні посібники, навчальні підручники, довідкова та інша навчальна
література за навчальними дисциплінами -  офтальмологія, дерматологія, 
венерологія, фізична реабілітація, спортивна медицина (поруш ення підпункту 8 
пункту 46)__________________________________________________________________________



* -  на офіційному веб-сайті закладу освіти відсутня інформація щодо зразків
документів про освіту, що є поруш енням пункту 36 Ліцензійних умов.______________
_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________
1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов._____________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.__________________________________________________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
650/01-02 ■

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
885/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський
університет

державний технологічний

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 192 Будівництво та цивільна 
інженерія у галузі знань 19 Архітектура та 
будівництво______________________________

Ліцензований обсяг збільшення з 40 осіб до 120 осіб (з 
урахуванн ям строків навчання)_____________

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
___________ освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти___________
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

Встановлено невідповідність між інформацією, наданою у матеріалах справи, та 
даними з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) стосовно 
якісного складу проектної групи, а саме:

- член групи забезпечення Грецький Д. В. -  за матеріалами справи, працює за 
основним місцем роботи, за даними у ЄДЕБО -  і за сумісництвом, і за основним місцем 
роботи;

- член групи забезпечення Юрко О. А. -  за матеріалами справи, працює за 
основним місцем роботи, за даними у ЄДЕБО -  відсутній у базі;

Таким чином, встановлено невідповідність вимогам пункту 29 Ліцензійних умов 
щодо групи забезпечення спеціальності, яка повинна складатися з науково- 
педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним 
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності;

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з 
'розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню



діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відсутні 
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
кваліфікацією за вищою освітою, підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є
порушенням вимог пункту 43 Ліцензій!іих умов._____________________________________
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.______________________________  ___________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у 
паперовому вигляді.



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
640/01-02 ■

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
891/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим (бакалаврським) | 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
035 Філологія у галузі знань 03 Гуманітарні 
науки

Ліцензований обсяг 110 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі.

- більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту 
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі 
щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.

https://chdtu.edu.ua/science/international-activities


- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄДЕБО) відсутні 
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 
Ліцензійних умов.___________
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.___________________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у 
паперовому вигляді. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
639/01-02 •

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
892/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний 
університет______________

технологічний

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
035 Філологія у галузі знань 03 Гуманітарні 
науки_____________________________________

Ліцензований обсяг 10 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
1, Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

- більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту 
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі 
щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.

https://chdtu.edu.ua/science/international-activities


- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відсутні | 
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 * 1 2
Ліцензійних умов._________________________________________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях._________________________ _____
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у
паперовому вигляді.____________________________________________________ ____  _]



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
644/01-02 ■

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
889/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний 
університет______________

технологічний

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
051 Економіка у галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки_________________________

Ліцензований обсяг 240 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

__ освітньої діяльності ліцензіату у с фері В ИЩ ої о світи_______
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

'діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетенгностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайгі закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

- більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі 

■щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.______



- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відсутні 
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 
Ліцензійних умов.__________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:__ _____
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.___________________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у
паперовому вигляді. _____  _____________  _



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
643/01-02 ■

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
890/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний 
університет______________

технологічний

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
051 Економіка у галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки_________________________

Ліцензований обсяг 130 осіб (з урахуванням строків навчання]
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше | 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого | 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних ] 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

- більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі 
щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.___

https://chdtu.edu.ua/science/in


- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄДЕБО) відсутні 
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 * 1 2
Ліцензійних умов._________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.___________________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у 
паперовому вигляді.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензія гу
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
636/01-02 ■

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
896/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
071 Облік і оподаткування у галузі знань 
07 Управління та адміністрування

Ліцензований обсяг 110 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від | 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 | 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню і 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

- більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі 
щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями._______

https://chdtu.edu.ua/science/international-acti


- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄДЕБО) відсутні 
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 * 1 2
Ліцензійних умов.___________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________ ___________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.___________________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у
паперовому вигляді.____________________ _____________ ____________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
635/01-02 •

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
897/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
071 Облік і оподаткування у галузі знань 
07 Управління та адміністрування

Ліцензований обсяг 110 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

- більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту 
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі

| щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.



- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відсутні 
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 
Ліцензійних умов. * 1 2
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________ __
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.___________________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у
паперовому вигляді._______________________________________________________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
642/01-02 ■

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
893/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський
університет

державний технологічний

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування _____________ ______

Ліцензований обсяг ^40_осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

___________ освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти___________
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше | 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайї і закладу освіти . англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

■ - більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту 
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі

https://chdtu.edu.ua/science/international-activities


щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.
- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відсутні 

відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 
Ліцензійних умов._________________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків: ___________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.___________________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у
паперовому вигляді._______________________________________________________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
641/01-02

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
894/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з ! 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

' - більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту 
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про j 

'невідповідність даним, зазначеним у матеріалах спра ви, зо крема у текстовом у о п и с і J



щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.
- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відсутні 

відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 
Ліцензійних умов.
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:_____________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в 
електронних відомостяX. 2
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у 
паперовому вигляді.



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
645/01-02

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
887/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка у галузі знань 
14 Електрична інженерія

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з і 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі.

- більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайгу 
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі |

https://chdtu.edu.ua/science/international-activities


щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.
- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відсутні 

відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 
Ліцензійних умов. * 1 2
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_______  ______
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.__________________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у
паперовому вигляді._______________________________________________________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
646/01-02

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
888/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний 
університет__________

технологічний

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб оез 
громадянства за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка у галузі знань 
14 Електрична інженерія_________________

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

___________ освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти___________
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетенгностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з 
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

' - більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту 
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі

https://chdtu.edu.ua/science/international-activities


щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.
- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕЬО) відсутні 

відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 
Ліцензійних умов._____________ _ ____ _______ ______
________ ______________Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.______________________________________ _________  ___  ____
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у
паперовому вигляді._______________________________________________________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
638/01-02

дата 08.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
895/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
242 Туризм у галузі знань 24 Сфера 
обслуговування

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження * з

_____________  освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти__
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а 
саме:

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження освітньої 
діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у відомостях про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

Встановлено невідповідність між інформацією, наданою у матеріалах справи, та 
даними з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) стосовно 
якісного складу проектної групи, а саме:

керівник групи забезпечення Чепурда Л. М. -  за матеріалами справи, працює за 
основним місцем роботи, за даними у ЄДЕБО -  і за сумісництвом, і за основним місцем 
роботи;

- член групи забезпечення Івашина Л. Л. -  за матеріалами справи, працює за 
основним місцем роботи, за даними у ЄДЕБО -  і за сумісництвом; крім того, показники 
кваліфікації зазначеного працівника не підтверджують кваліфікацію відповідно до
з ая вл е н ої с п е ц і а л ь н о ст і;

Таким чином, встановлено невідповідність вимогам пункту 29 Ліцензійних умов 
щодо групи забезпечення спеціальності, яка повинна складатися з науково- 
педагогічних або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним 
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності

- у матеріалах справи надано інформацію про обладнання спеціалізованих 
кабінетів та лабораторій, яке є недостатнім для реалізації компетентностей здобувачів 
освіти, зазначених у концепції освітньої діяльності; крім того, відсутній опис наявного 
обладнання у таблиці 8.3 ліцензійної справи;

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального 
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з



розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню 
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» розрахунки надано 
без урахування строків навчання, а також без урахування збільшення ліцензованого 
обсягу за іншими заявленими спеціальностями (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою 
https://chdtu.edu.ua/science/international-activities не відповідає вимогам пункту 38 
Ліцензійних умов, а саме розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не 
у повному обсязі,

- більшість інформації, завантаженої на англомовній сторінці офіційного веб-сайту 
закладу освіти, розміщена українською, а не англійською мовою, що свідчить про 
невідповідність даним, зазначеним у матеріалах справи, зокрема у текстовому описі 
щодо інформаційного забезпечення та положенні про відділ роботи з іноземцями.

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄДЕБО) відсутні 
відомості щодо кадрового забезпечення у повному обсязі (відсутні відомості про 
підвищення кваліфікації та наукову діяльність), що є порушенням вимог пункту 43 1 2
Ліцензійних умов._________________________________________________________ _
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_____________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.___________________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов у
паперовому вигляді._______________________________________________________________

https://chdtu.edu.ua/science/international-activi


Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1 .
Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-виробничий 
центр «Професійна безпека»»

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



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
56

дата 07.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
878/0/10.1-19

дата 21.05.2019

Найменування ю ридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Навчально- 
виробничий центр «Професійна 
безпека»»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33782727

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

професійно-технічне навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
за професією 8333 М ашиніст крана 
(кранівник)
(ліцензований обсяг -  10 осіб)____________

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні 
провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
М іністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 
М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- у заяві ю ридичної особи надана не у повному обсязі інформація про місця 
провадження освітньої діяльності, які наявні у матеріалах справи, зокрема у 
відомостях про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення, а також у Єдиній державній електронній базі з питань освіти 
(пункт 1 додатку 4 до Ліцензійних умов);
Встановлено невідповідність між інформацією, наданою у матеріалах справи, 
та даними з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  
ЄДЕБО) стосовно використання матеріально-технічної бази, а саме:
- у матеріалах справи зазначено одну адресу місця провадження освітньої 
діяльності: м. Київ, пр. Перемоги, 118, а в ЄДЕБО зазначено одинадцять адрес 
місць провадження у розділі «О б’єкти закладу освіти»;
- у матеріалах справи відсутні договори оренди на навчально-виробничі 
ділянки, які зазначено в ЄДЕБО у розділі «О б’єкти закладу освіти»;
- у матеріалах справи надано інформацію щодо використання площі 777,6 за 
адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 118, у ЄДЕБО у розділі «Паспорти 
матеріально-технічної бази» зазначено площу 506 кв. м.
Звертаємо увагу, що у матеріалах справи відсутні документи про право



власності орендодавця за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 118.
- термін дії договору оренди від 10.10.2018 № 301-П за адресою: м. Київ, 
пр. Перемоги, 118 спливає 30.09.2019, що є недостатнім для завершення 
повного циклу освітньої діяльності за заявленою професією відповідно до 
навчального плану (5 місяців); таким чином відсутні копії документів, що 
підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального 
процесу на строк не менший необхідного для заверш ення одного повного 
циклу освітньої діяльності (пункт 73 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутні відомості та копії документів, які свідчать про 
наявність в оперативному управлінні/керуванні закладу-заявника бібліотеки, 
спортивного залу, стадіону, медичного пункту, пунктів харчування, 
гуртожитку (додаток пункт 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- у відомостях щодо якісного складу кадрового забезпечення відомості про 
підвищення кваліфікації двох викладачів відсутні (пункт 2 додатку 16 до 
Ліцензійних умов);
- у розділі «Обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадження 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за 
іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується» відсутнє зазначене обґрунтування (порушення вимог 
пункту 3 (примітки** 1 2) додатку 17 до Ліцензійних умов);
- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні відомості щодо 
кадрового забезпечення у повному обсязі (кваліфікація викладачів за освітою, 
відомості про підвищення кваліфікації), що є порушенням вимог пункту 43
Ліцензійних умов,_____________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;______________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов;______________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.______________________________________



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

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 221 Дата 06.05.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 951/0/10.1-19 дата 22.05.2019
Найменування ю ридичної особи Державний навчальний заклад 

«Тернопільський центр 
професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 03072170
Вид підготовки, код і найменування 
професії зазначені юридичною особою у 
заяві

Первинна професійна підготовка 
за професією 4223 Оператор 
поштового зв ’язку

Ліцензований обсяг 30 осіб
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету М іністрів 
України від ЗО грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою КМ У від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Л іцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 статті 13 Закону):

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативного 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчально- 
виховного процесу на строк, необхідний для заверш ення повного циклу 
освітньої діяльності для Державного навчального закладу «Тернопільський 
центр професійно-технічної освіти», оскільки у матеріалах справи надано 
свідоцтва про право власності, відповідно до яких власником приміщень є 
М іністерство освіти і науки України, що суперечить вимогам підпункту 4 
пункту 73 Л іцензійних умов;

-у  таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовується у навчальному процесі» потребує уточнення інформація щодо 
найменування документа про право користування приміщеннями;

- відсутнє в описовому форматі обґрунтування достатньої кількості 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого 
обсягу закладу освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі 
таке обладнання використовується, що не відповідає вимогам додатку 17 до 
Ліцензійних умов;

-в  Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад не забезпечив 
подання повної та актуальної інформації про кадрове забезпечення (відсутня 
інформація про рік закінчення закладу освіти та спеціальність отриманої освіти) 
та. матеріально-технічне забезпечення (заклад освіти завантажив документи 
права користування приміщеннями, відповідно до яких ними може



користуватися М іністерство освіти і науки України, про те не завантажено 
документ відповідно до якого ними може користуватися Державний навчальний 
заклад «Тернопільський центр професійно-технічної освіти»), що не відповідає 
вимогам пункту 72 Ліцензійних умов.___________________________________________
_____________  Пропозиції щодо усунення недоліків ;___________________

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.___________________________


