
Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
на третьому (освітньо-науковому) рівні, початковому рівні (короткому 

циклі), першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях
вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Вінницький національний технічний університет

2. Державний вищий навчальний заклад «Івано-Ф ранківський національний 
медичний університет»

3. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

4. Державний вищ ий навчальний заклад «Криворізький державний університет»

5.
Державний вищ ий навчальний заклад «Ужгородський національний 
університет» для Природничо-гуманітарного коледжу Державного вищого 
навчального закладу «Ужгородський національний університет»

6.* Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний 
університет»

7. Державний університет інфраструктури та технологій

8. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

9. Ж итомирський агротехнічний коледж

10. Ізмаїльський державний гуманітарний університет

11. Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України

12. Київський національний університет технологій та дизайну

13. Київський національний університет будівництва і архітектури

14. Криворізький державний педагогічний університет

15. Львівський національний університет імені Івана Франка

16. М аріупольський державний університет

17. Національний університет «Києво-М огилянська академія»

18. Національний університет «Острозька академія»

19. Національний університет водного господарства та природокористування

20. Ніжинський державний університет імені М иколи Гоголя



*
21. Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний 

коледж

22.

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «М іжрегіональна 
Академія управління персоналом» для Чернігівського інституту імені Героїв 
Крут П риватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 
«М іжрегіональна Академія управління персоналом»

23. Приватний вищ ий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

24. Рівненський державний гуманітарний університет

25. Сумський державний університет

26. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

27. Тернопільський національний технічний університет імені Івана ГІулюя

28. Університет державної фіскальної служби України

29. Харківська державна академія культури

ЗО. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

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

32! Центрально-український державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка



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 підготовки фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищ ої освіти для підготовки доктора філософії__________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
особи:
1656-Р

Дата: 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи:
1549/0/10.1-19

Дата: 19.06.2019

‘ Найменування ю ридичної 
особи

Львівський національний університет імені Івана 
Франка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070987

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців третього (освітньо- 
наукового) рівня вищ ої освіти для підготовки 
доктора філософії (РЬБ) зі спеціальності 011 
«Освітні, педагогічні науки» в галузі знань 01 
«Освіта/Педагогіка»

Ліцензований обсяг 12 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 075 М аркетинг у галузі 
знань 07 Управління та адміністрування за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
2/4-1288

дата 29.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1501/0/10.1-19

Дата 18.05.2019

Найменування ю ридичної особи Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05408102

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 
075 М аркетинг

Ліцензований обсяг 20 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток /  'З 
до наказу Мі;до наказу Міністерства освіти і науки 
України відХ[_(К _ 2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
___________________________ у сфері вищої освіти___________________________
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом 
започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 281 Публічне 
управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та 
адміністрування за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти_________________

В их. № заяви юридичної 
особи 1588/91-91-01-22

дата 24.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1430/0/10.1-19

дата 12.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Університет державної фіскальної служби України

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

40233365

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти шляхом започаткування провадження 
освітньої діяльності за спеціальністю 281 Публічне 
управління та адміністрування галузі знань 28 
Публічне управління та адміністрування за третім 
(освітньо-науковим) рівнем

Ліцензований обсяг 32 особи (з урахуванням строків навчання)



Додаток Ч
до наказу М іністерства освіти і науки 
України від^ ^ л ^ ( 2019 р. №  ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_________ В ад  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти________
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 291 М іжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії галузі знань 29 М іжнародні 
відносини на третьому (освітньо-науковому) рівні вищ ої освіти з можливістю 
здійсню вати пі дготовку іноземців та осіб без громадянства______________________

Вих. №  заяви ю ридичної особи 192 дата 03.06.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи

1610/0/10.1-19
дата 21.06.2019

Найменування юридичної особи Національний університет «Острозька 
академія»

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

22554101

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

започаткування освітньої діяльності за 
спеціальністю 291 М іжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії 
на третьому (освітньо-науковому) рівні 
вищ ої освіти з можливістю здійснювати 
підготовку іноземців та осіб без 
громадянства

Ліцензован ай обсяг 20 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої 
__________________________________освіти__________________________________
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом 
започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки докторів філософії зі 
спеціальності 132 Матеріалознавство у галузі знань 13 Механічна інженерія за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти__________________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 03-01/282

дата 06.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1611/0/10.1-19

дата 21.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної 
академії наук України

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

23756522

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти шляхом започаткування провадження 
освітньої діяльності з підготовки докторів філософії 
зі спеціальності 132 Матеріалознавство у галузі 
знань 13 Механічна інженерія за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 16 осіб (з урахуванням строків навчання)



науки
*-(

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 у галузі знань 10 Природничі науки зі 
спеціальності 102 Хімія за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти_______

Вих. № заяви юридичної особи 01-08/347 дата 28.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 1486/0/10.1-19 дата 14.06.2019
Найменування юридичної особи Централ ьноукраїнський державний 

педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125415
Вид освітньої діяльності, рівень вищої освіти, 
код та найменування спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти зіхпеціальності 102 Хімія

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 провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти ___
Започагкування освітньої діяльності за спеціальністю 271 Річковий та морський 
транспорт галузі знань 27 Транспорт на початковому рівні (короткий цикл) вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
01/5-140

дата 03.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1574/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Державний університет інфраструктури та 
технологій

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

41330257

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка фахівців початкового рівня (короткий 
цикл) вищої освіти за спеціальністю 271 Річковий 
та морський транспорт

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»)

________ В?зд провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 081 Право галузі знань 
08 Право на початковому рівні (короткий цикл) вищ ої освіти____________________

Вих. № заяви юридичної особи
2077/01-11

дата 30.05.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
1545/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування ю ридичної особи Державний вищ ий навчальний заклад 
«Ужгородський національний 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070832

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу ю ридичної 
особи

Природничо-гуманітарний коледж 
Державного вищ ого навчального закладу 
«Ужгородський національний 
університет»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юр ичної особи

38678844

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною  особою у заяві

започаткування освітньої діяльності за 
спеціальністю 081 Право на початковому 
рівні (короткий цикл) 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»)

_________ В ид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 081 Право галузі знань 
08 Право на початковому рівні (короткий цикл) вищ ої освіти з можливістю 
здійснювати п ідготовку іноземців та осіб без громадянства______________________

Вих. № заяви ю ридичної особи
1-2/140

дата 05.06.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
1636/0/10.1-19

дата 21.06.2019

Найменув нн ю ридичної особи Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125467

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридично о н обою у заяві

започаткування освітньої діяльності за 
спеціальністю 081 Право на початковому 
рівні (короткий цикл) вищ ої освіти 3 
можливістю здійсню вати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
09/13-6-631

дата 29.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1483/0/10.1-19

дата 14.06.2019

Найменування юридичної особи Таврійський національний університет 
імені В. І. Вернадського

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070967
'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 281 Публічне управління 
та адміністрування

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Додато к / ґ
до наказу М іністерства освіти і науки
України від( '2019р. №

Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищ ої освіти

Вих. № заяви юридичної 
особи: 01-07/493

Дата: 05.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1621/0/10.1-19

Дата: 21.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи %

Рівненський державний гуманітарний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

25736989

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців перш ого (бакалаврського) 
рівня зі спеціальності 014 Середня освіта 
(Природничі науки)

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 ліцензіату 
у сфері вищої освіти
Започаткування підготовки фахівців у галузі знань 12 Інформаційні технології за 
спеціальністю 122 К ом п’ютерні науки на перш ому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи: 
1653-Р

Дата: 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1548/0/10.1-19

Дата: 19.06.2019

Найменування ю ридичної особи Львівський національний університет імені 
Івана Франка

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02070987

Вид освітньої діяльності, зазначений 
у заяві

підготовка фахівців першого 
(бакалаврського) рівня зі спеціальності 122 
«К омп’ютерні науки»

Ліцензований обсяг 1200 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

Започаткування підготовки фахівців у галузі знань 12 Інформаційні технології зі 
спеціальності 124 Системний аналіз на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти

Вих. №  заяви ю ридичної особи: 
1654-Р

Дата: 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1562/0/10.1-19

Дата: 19.06.2019

Найменування ю ридичної особи Львівський національний університет імені 
Івана Франка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070987

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців перш ого (бакалаврського) 
рівня зі спеціальності 124 Системний аналіз

Ліцензований обсяг 340 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 спеціальністю 292 Міжнародні економічні 
відносини галузі знань 29 Міжнародні відносини на першому (бакалаврському) рівні 
вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
01/5-139

дата 03.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1530/0/10.1-19

дата 18.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Державний університет інфраструктури та 
технологій

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

41330257

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 
292 Міжнародні економічні відносини

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строку навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензія гу
у сфері вищої освіти

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

________ Вид провадження освітньої д іяльності у сфері вищої освіти _______
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти _ _______________  _______ ___________

Вих. № заяви юридичної особи 
183

дата 29.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1481/0/10.1-19

дата 14.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Подільський спеціальний навчально- 
реабілітаційний соціально-економічний коледж

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

03191615

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка фахівців першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування

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 освітньої діяльності у галузі знань 22 Охорона здоров’я зі 

спеціальності 223 М едсестринство за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства__________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 11.03/01-01/2644

Дата: 06.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1616/0/10.1-19

Дата: 21.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Сумський державний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05408289

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців перш ого (бакалаврського) 
рівня у галузі знань 22 Охорона здоров’я зі 
спеціальності 223 М едсестринство з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців га осіб без 
громадянства

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
__________________________ у сфері вищої освіти__________________________
Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі 
спеціальності 017 Ф ізична культура і спорт за перш им (бакалаврським) 
рівнем вищ ої освіти__________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 001-917

Дата: 04.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1594/0/10.1-19

Дата: 20.06.2019

Найменування 
юридичної особи

Національний університет водного господарства та 
природокористування

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02071116

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців першого (бакалаврського) 
рівня у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі 
спеціальності 017 Ф ізична культура і спорт

Ліцензований обсяг
. —1 

120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 105 Прикладна фізика та 
наноматеріали у галузі знань 10 Природничі науки за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти______________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
03-56/1 138

дата 28.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1469/0/10.1 -19

дата 14.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Київський національний університет 
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02070890

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною  особою 
у заяві

підготовка здобувачів вищ ої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі 
знань 10 Природничі науки за спеціальністю 
105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



до наказу М іністерства освіти і науки 
України відС У г / $  Ш) \ 9  р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
__________________________ у сфері вищої освіти__________________________
Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 01 Освіта /  Педагогіка зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Природничі науки) за другим 
(магістерським) рівнем вищ ої освіти

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 01-07/492

Дата: 05.06.2019

Вх. №  заяви ю ридичної 
особи: 1619/0/10.1-19

Дата: 21.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Рівненський державний гуманітарний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

25736989

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців другого (магістерського) 
рівня зі спеціальності 014 Середня освіта 
(Природничі науки)

Ліцензований обсяг 60 осіб (з урахуванням строків навчання) І



Додаток 
до наказу 
України в і

ністррства освіти і науки 
‘ (2019 р.

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_____Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_____
Започаткування спеціальності у галузі знань 28 Публічне управління та 
адміністрування зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 1249 дата 28.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
1495/0/10.1-19

дата 18.06.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 00127522
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Чернігівський інститут імені Героїв 
Крут Приватного акціонерного 
товариства «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління 
персоналом»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

22812968

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

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 281 Публічне управління 
та адміністрування

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



до наказу Мі 
України ві

сфза освіти і науки
2019 р. ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
__________________________ у сфері вищої освіти__________________________
Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Вих. №  заяви ю ридичної 
особи: 81-552-122

Дата: 03.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1577/0/10.1-19

Дата: 19.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02066747

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців другого (магістерського) 
рівня зі спеціальності 014 Середня освіта 
(Історія)

Ліцензований обсяг 70 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
_____________________________у сфері вищої освіти__________________________
Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія 
зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія за другим (магістерським) 
рівнем вищ ої освіти___________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 81-552-123

Дата: 03.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1576/0/10.1-19

Дата: 19.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Дніпровський національний університет імені 
Олеся Гончара

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02066747

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців другого (магістерського) 
рівня зі спеціальності 162 Біотехнології та 
біоінженерія

Ліцензований обсяг 30 осіб (з урахуванням строків навчання)



до наказу М іністерства освіти і науки 
України від9 / '  С  ̂2019 р. № 9  ̂  О' ^

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 підготовки фахівців у галузі знань 12 Інформаційні технології зі 
спеціальності 124 Системний аналіз на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти

Вих. № заяви ю ридичної особи: 
1655-Р

Дата: 08.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1563/0/10.1-19

Дата: 19.06.2019

Найменування ю ридичної особи Львівський національний університет імені 
Івана Франка

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02070987

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців другого (магістерського) 
рівня зі спеціальності 124 Системний аналіз

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 провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 242 Туризм галузі знань 24 Сфера 
обслуговування на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
02-1.9/593

дата 28.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1477/0/10.1-19

дата 14.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Київський національний університет будівництва 
і архітектури

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070909

Вйд освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка іноземців та осіб без громадянства зі 
спеціальності 242 Туризм за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток 
до наказу 
України від

освіти і науки 
2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензія ту
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 
014 Середня освіта (Географія) галузі знань 01 Освіта/ГІедагогіка за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-88/1

Дата 29.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1480/0/10.1-19

Дата 14.06.2019

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40787802

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Географія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
перш им (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
150 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 можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 
014 Середня освіта (М узичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за 
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти
Вих. №  заяви ю ридичної особи 
01-86/1

Дата 29.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1585/1/10.1-19

Дата 20.06.2019

Найменування ю ридичної особи Криворізький державний педагогічний 
університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

40787802

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
спеціальністю 014 Середня освіта (М узичне 
мистецтво) за перш им (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 240 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
100 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищ ої 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 072 Ф інанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
11.03/01-01/2428

Дата 28.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1498/0/10.1-19

Дата 18.06.2019

Найменування ю ридичної особи Сумський державний університет
Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

05408289

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування галузі знань 
07 Управління та адміністрування за третім 
(освітньо-науковим) 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 можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 
071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
11.03/01-01/2702

Дата 11.04.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1597/1/10.1-19

Дата 20.06.2019

Найменування ю ридичної особи Сумський державний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05408289

Вид освітньої діяльності, рівень 
. вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
ю ридичною особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі 
знань 07 Управління та адміністрування за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищ ої 
освіти

Ліцензований обсяг 20 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 
161 Хімічні технології та інженерія галузі знань 16 Х імічна та біоінженерія за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
11.03/01-01/2645

Дата 06.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1599/1/10.1-19

Дата 20.06.2019

Найменування ю ридичної особи Сумський державний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05408289

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
спеціальністю 161 Х імічні технології та 
інженерія галузі знань 16 Хімічна та 
біоінженерія за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 20 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 
183 Технології захисту навколиш нього середовищ а галузі знань 18 Виробництво 
та технології за третім (освітньо-науковим) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
11.03/01-01/2714

Дата 12.04.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1598/1/10.1-19

Дата 20.06.2019

Найменування ю ридичної особи Сумський державний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05408289

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
спеціальністю 183 Технології захисту 
навколиш нього середовищ а галузі знань 18 
Виробництво та технології за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти



Додаток '-/■£/ 
до наказу М^щртер^т^а 
України від ^

освіти і науки 
2019 р .№

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 183 Технології захисту 
навколиш нього середовищ а галузі знань 18 Виробництво та технології за 
першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
11-03/01-01/2470

Дата 29.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1499/0/10.1-19

Дата 18.06.2019

Найменування ю ридичної особи Сумський державний університет
Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

05408289

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 183 Технології захисту 
навколиш нього -середовищ а галузі знань 
18 Виробництво та технології за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти

Ліцензований обсяг перший (бакалаврський) рівень -  240 осіб, 
другий (магістерський) -  100 осіб 
(з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 076 П ідприємництво, торгівля та 
біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
11-03/01-01/2426

Дата 28.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1500/0/10.1-19

Дата 18.06.2019

Найменування ю ридичної особи Сумський державний університет
Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

05408289

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність галузі знань 
07 Управління та адміністрування за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищ ої освіти

Ліцензований обсяг перший (бакалаврський) рівень -  340 осіб, 
другий (магістерський) -  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 можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 
274 А втомобільний транспорт галузі знань 27 Транспорт за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
22-01-101/1

Дата 29.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1467/1/10.1-19

Дата 14.06.2019

Найменування ю ридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Криворізький державний університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

37664469

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
спеціальністю 274 Автомобільний транспорт 
за перш им (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнем вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
100 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти,



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 з метою підготовки іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищ ої освіти____________

Вих. №  заяви ю ридичної особи
19/81-09-177

дата 13.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
1609/0/10.1-19

дата 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи Харківський національний економічний 
університет імені Семена Кузнеця

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02071211

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

Започаткування освітньої діяльності з 
метою підготовки іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 051 
Економіка на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищ ої освіти

Ліцензований обе яг 48 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 можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 
052 Політологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищ ої освіти
Вих. №  заяви ю ридичної особи 
01.29/647

Дата 07.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1603/1/10.1-19

Дата 20.06.2019

Найменування ю ридичної особи М аріупольський державний університет
Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

26593428

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

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства спеціальністю 052 Політологія 
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищ ої 
освіти

Ліцензований обсяг 20 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 
025 М узичне мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-02-395

Дата 27.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1438/0/10.1-19

Дата 12.06.2019

Найменування ю ридичної особи Х арківська державна академія культури
Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

30036001

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 025 М узичне мистецтво 
галузі знань 02 Культура і мистецтво за 
перш им (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
перш им (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
110 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 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа на першому (бакалаврському) рівні та на другому 
(магістерському) рівнях вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-02-394

Дата 27.05.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1439/0/10.1-19

Дата 12.06.2019

Найменування ю ридичної особи Х арківська державна академія культури
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30036001

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа на першому 
(бакалаврському) рівні та на другому 
(магістерському) рівнях вищ ої освіти

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
100 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
Розширення провадження освітньої діяльності з метою підготовки 

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 034 Культурологія галузі 
знань 03 Гуманітарні науки на першому (бакалаврському), другому 
(магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищ ої освіти.
Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-02-396

Дата 27.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1437/0/10.1-19

Дата 12.06.2019

Найменування ю ридичної особи Харківська державна академія культури
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30036001

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

підготовки іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 034 Культурологія на 
першому (бакалаврському), другому 
(магістерському) та на третьому (освітньо- 
науковому) рівнях вищ ої освіти.

Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем;
ЗО осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем;
32 особи (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти.



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

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

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-12/634

дата 07.06.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1638/0/10.1-19

Дата 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи Ніжинський державний університет імені 
М иколи Гоголя

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02125668

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

підготовка іноземців та осіб без громадянства 
за спеціальністю 053 Психологія за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 520 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
100 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищ ої освіти



Про розширення провадження освітньої діяльносі і лінензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без 
громадянства у галузі знань 29 М іжнародні відносини за спеціальністю 
291 М іжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти___________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи: 195

Дата: 11.06.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи: 1671/0/10-19

Дата: 25.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 
міжнародний університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

21595240

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 29 М іжнародні відносини за 
спеціальністю 291 М іжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії

Ліцензований обсяг 240 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Збільш ення ліцензованого обсягу зі спеціальності 081 Право галузі знань 

08 Право на третьому (освітньо-науковому) рівні вищ ої освіти___________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01/12-236

дата 13.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1608/0/10.1-19

дата 21.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Державний вищий навчальний заклад 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02070884

Вид освітньої діяльності, 
' зазначений ю ридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 081 Право на третьому (освітньо- 
науковому) рівні вищ ої освіти

Ліцензований обсяг з 5 осіб до 60 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни відй/Д_у 2019 р. № Р ^ ґ І )  ~

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої
освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Збільш ення ліцензованого обсягу за спеціальністю 035 Ф ілологія галузі знань 03 
Гуманітарні науки на перш ому (бакалаврському) рівні вищ ої освіти з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства_______________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01/10-501

Дата 31.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
1542/0/10.1-19

Дата 19.06.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125585

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

збільш ення ’ ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 035 Ф ілологія на першому 
(бакалаврському) рівні вищ ої освіти з 
можливістю здійсню вати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг 600 осіб (з урахуванням строків навчання (з 
100 до 600 осіб)



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_________
Збільш ення ліцензованого обсягу за спеціальністю 227 Ф ізична терапія, 
ерготерапія галу::і знань 22 Охорона здоров’я за перш им (бакалаврським) 
рівнем вищ ої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства____________________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи
12-2353

дата 14.06.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
1635/0/10.1-19

дата 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи

*

Державний вищ ий навчальний заклад 
«Івано-Ф ранківський національний 
медичний університет»

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02010758

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

Збільш ення ліцензованого обсягу за 
спеціальністю 227 Ф ізична терапія, 
ерготерапія на першому 
(бакалаврському) рівні вищ ої освіти з 
можливістю здійсню вати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг 480 осіб (з 100 до 480 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
Розш ирення провадження освітньої діяльності ш ляхом збільш ення ліцензованого 
обсягу за спеціальністю  201 Агрономія у галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство за перш им (бакалаврським) рівнем вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
180

дата 04.06.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1586/0/10-19

Дата
20.06.2019

Найменування ю ридичної особи Ж итомирський агротехнічний коледж
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00727966

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

підготовка фахівців за перш им (бакалаврським) 
рівнем вищ ої освіти зі спеціальності 
201 Агрономія

Ліцензований обсяг 180 осіб (з урахуванням строків навчання) 
(з ЗО до 180 осіб)



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
Збільшення ліцензованого обсягу у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 01-08/349 дата 28.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
1485/0/10.1-19

дата 14.06.2019

Найменування юридичної особи Централ ьноукраїнський державний 
педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка

ідентифікаційний коД юридичної особи 02125415
'Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 014 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я людини)

Ліцензований обсяг з 8 до 50 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



до наказу Міністерства освіти і науки 
України ві;,£у / ' $ ^ 2 0 р. № с І̂

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензія ту
у сфері вищої освіти

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

Вид провадження освітньоудіяльності у сфері вищої освіти 
Збільшення ліцензованого обсягу у галузі знань 12 Інформаційні технології за 
спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти______________

Вих. № заяви юридичної особи 
1-08-79

дата 30.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1494/0/10.1-19

дата 18.06.2019

Найменування юридичної особи Вінницький національний технічний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070693

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка фахівців другого (магістерського) рівня 
за спеціальністю 126 Інформаційні системи та 
технології

Ліцензований обсяг 80 осіб (з 25 до 80 осіб з урахуванням строків 
навчання)



Додаток _ 
до наказу 
України від

освіти і науки 
2019 р .№

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розш ирення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого 

обсягу) з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 
галузі знань 02 Культура і мистецтво за третім (освітньо-науковим) рівнем вищ ої 
освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-02-393

Дата 27.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1440/0/10.1-19

Дата 12.06.2019

Найменування ю ридичної особи Х арківська державна академія культури
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30036001

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

підготовка -іноземців (збільшення 
ліцензованого обсягу) та осіб без громадянства 
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа галузі знань 02 Культура і мистецтво 
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищ ої 
освіти

Ліцензований обсяг 3 6 до 40 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищ ої освіти



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

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п

Н айменування (здобувачів ліцензій) ліцензіатів

1. Ніжинський державний університет імені М иколи Гоголя

2. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

3. Ж итомирський державний університет імені Івана Ф ранка



Додаток /  
до наказу М іністерства освіти і, науки
України від і  2019 р. № 0 і

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 
______________________________ з вищою освітою____________  _______
Започаткування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 
освіти та установ за спеціальністю 014 Середня освіта (Українська мова і 
література) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка____________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-12/603

Дата 03.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1546/0/10.1-19

Дата 19.06.2019

Найменування ю ридичної особи Ніжинський державний університет імені 
М иколи Гоголя

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125668

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ за 
спеціальністю 014 Середня освіта 
(Українська мова і література)

Ліцензований обсяг 50 осіб



Додаток с 
до наказу Мі 
України ві,

іртерства освіти і науки 
2019 р .№  р Ь & г д

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
ніслядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 
______________________________ з вищою освітою______________________________
започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 281 Публічне 
управління та адміністрування -  підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб м ісцевого самоврядування_________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
1105/12

Дата 28.05.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1473/0/10.1-19

Дата 14.06.2019

Найменування ю ридичної особи Уманський державний педагогічний 
університет імені П авла Тичини

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02125639

Вид освітньої діяльності, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

підвищ ення кваліфікації підвищення 
кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування

Ліцензований обсяг 60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид розширен ня провадження освітньої діяльності у сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

_______________________________ ОСВІТИ для осіб З ВИЩОЮ освітою______________________
започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Українська мова і література) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка - підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ__________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 104 Дата 05.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
1630/0/10.1-19

Дата 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи
<

Ж итомирський державний університет 
імені Івана Ф ранка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02125208

Вид освітньої д їльності, зазначений 
ю ридичною осотж > у заяві

підвищ ення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ 
за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Українська мова і література)

Ліцензований обсяг 25 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид розшпрст н Я  провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
______________________ освіти для осіб з вищою освітою______________________
започаткувати« освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (М ова і 
література (англійська)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ__________________

Вих. №  заяви ю ридичної особи 108 Дата 05.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
1629/0/10.1-19

Дата 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи
*

Ж итомирський державний університет 
імені Івана Ф ранка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02125208

Вид освітньої ,г тльності, зазначений 
ю ридичною осо о ю  у заяві

підвищ ення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ 
за спеціальністю 014 Середня освіта 
(М ова і література (англійська))

Ліцензований обсяг 25 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид розішфс.шя провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
______________________ освіти для осіб з вищою освітою______________________
започаткувавня освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта 
(М узичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка - підвищ ення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів освіти та установ_______________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 111 Дата 25.06.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
1628/0/10.1-19

Дата 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи Ж итомирський державний університет 
імені Івана Ф ранка

-Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02125208

Вид освітньої т ш ьності, зазначений 
ю ридичною особзю  у заяві

підвищ ення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ 
за спеціальністю 014 Середня освіта 
(М узичне мистецтво)

Ліцензований обсяг 25 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Додаток Є.
до наказу М іністерства освіти і науки 
України вщУгУ'& о 2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид розшир* * ЛІЯ провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
______________________ освіти для осіб з вищою освітою______________________
започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки - підвищ ення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ____________________________________________

Вих. №  заяви ю ридичної особи 105 Дата 05.06.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи
1627/0/10.1-19

Дата 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи
<

Ж итомирський державний університет 
імені Івана Ф ранка

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02125208

Вид освітньої д іяльності, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

підвищ ення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ 
за спеціальністю 053 Психологія

Ліцензований обсяг 25 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1.

Приватний вищ ий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» 
для Відокремленого структурного підрозділу Приватного вищого навчального 
закладу «Київський міжнародний університет» - «Коледж Київського 
міжнародного університету» -

2 ,

Національний університет біоресурсів і природокористування України для 
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Боярський коледж екології і природних 
ресурсів»

о2>.
Національний університет біоресурсів і природокористування України для 
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «М укачівський аграрний коледж»



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату  
у сфері фахової передвищ ої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти

Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 051 Економіка у галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки у сфері фахової передвищ ої освіти

Вих. № заяви ю ридичної особи: 
182

Дата: 04.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1538/0/10.1-19

Дата: 19.06.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21595240

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

Відокремлений структурний підрозділ 
Приватного вищого навчального закладу 
«Київський міжнародний університет» 
«Коледж Київського міжнародного 
університету» -

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

37498756

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у
заяві

підготовка фахівців у сфері фахової передвищої 
освіти за спеціальністю 051 Економіка у галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Ліцензований обсяг 150 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату  
у сфері фахової перед вищ ої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти

Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 226 Ф армація, промислова 
фармація у галузі знань 22 «Охорона здоров'я» у сфері фахової передвищої освіти

Вих. № заяви ю ридичної 
о с о б и :194

Дата: 11.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи: 
1670/0/10.1-19

Дата: 25.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 
міжнародний університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

21595240 .

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

Відокремлений структурний підрозділ Приватного 
вищого навчального закладу «Київський 
міжнародний університет» - «Коледж Київського 
міжнародного університету»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

37498756

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка фахівців у сфері фахової передвищої 
освіти за спеціальністю 226 Ф армація, промислова 
фармація у галузі знань 22 Охорона здоров’я

Ліцензований обсяг 400 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату  
у сфері фахової передвиїцої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвиїцої освіти
Започаткування освітньої діяльності у сфері фахової передвиїцої освіти зі 
спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) у галузі 
знань 27 Транспорт__________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1387

дата 29.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1565/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00493706

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України «Боярський коледж екології і природних 
ресурсів»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

33295449

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка фахівців у сфері фахової передвиїцої 
освіти за спеціальністю 275 Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті) у галузі 
знань 27 Транспорт

Ліцензований обсяг 160 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищ ої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти
Започаткування освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти зі 
спеціальності 075 М аркетинг у галузі знань 07 Управління та адм іністрування

Вих. № заяви юридичної особи 
1386

дата 29.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1564/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00493706

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України «Боярський коледж екології і природних 
ресурсів»

Ідентифікаційний код, 
відокремленого структурного 
підрозділу

33295449

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка фахівців у сфері фахової передвищої 
освіти за спеціальністю 075 М аркетинг у галузі 
знань 07 Управління та адміністрування

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток 3  &
до наказу М ішсуерртва освіти і науки 
України ъ\]мУ у/ ' У ъ 2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
___________________ у сфері фахової передвищої освіти_______________
Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 08 Право зі спеціальності 
081 Право у сфері фахової передвищ ої освіти

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 1344

Дата: 22.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1523/0/10.1-19

Дата: 18.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

00493706

Найменування відокрем
леного структурного 
підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України «М укачівський 
аграрний коледж»

Ідентифікаційний код 
відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

35077585

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців у сфері ф ах о в о ї; 
передвищ ої освіти у галузі знань 08 Право зі 
спеціальності 081 Право

Ліцензований обсяг 240 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток 3'■£ 
до наказу Мінісдо наказу м ін істерства  освіти і науки 
України від 2019 р.

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство зі спеціальності 201 Агрономія у сфері фахової передвищої 
освіти

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 1381

Дата: 28.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1524/0/10.1-19

Дата: 18.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

00493706

Найменування відокрем
леного структурного 
підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України «М укачівський 
аграрний коледж»

Ідентифікаційний код 
відокремленого 
структурного підрозділу 
ю ридичної особи

35077585

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищ ої освіти у галузі знань 20 Аграрні 
науки та продовольство зі спеціальності 
201 Агрономія

Ліцензований обсяг 160 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування у сфері фахової передвищ ої освіти_______________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 1382

Дата: 28.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1520/0/10.1-19

Дата: 18.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

00493706

Найменування відокрем
леного структурного 
підрозділу ю ридичної 
особи

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України «М укачівський аграрний коледж»

Ідентифікаційний код 
відокремленого 
структурного підрозділу 
ю ридичної особи

35077585

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців у сфері фахової передвищої 
освіти у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування зі спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування

Ліцензований обсяг 90 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері фахової передвищої освіти

Започаткування освітньої діяльності у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування зі спеціальності 072 Ф інанси, банківська справа та 
страхування у сфері фахової передвищ ої освіти_______________________________

Вих. № заяви ю ридичної 
особи: 1382

Дата: 28.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної 
особи: 1520/0/10.1-19

Дата: 18.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

00493706

Н айменування відокрем
леного структурного 
підрозділу ю ридичної 
особи

Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України «М укачівський аграрний коледж»

Ідентифікаційний код 
відокремленого 
структурного підрозділу 
ю ридичної особи

35077585
і

Вид освітньої діяльності, 
зазначений у заяві

підготовка фахівців у сфері фахової передвищої 
освіти у галузі знань 07 Управління та 
адміністрування зі спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування

Ліцензований обсяг 90 осіб (з урахуванням строків 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.
Товариство з обмеженою відповідальністю «М ЕТІНВЕСТ- 
ПРОМ СЕРВІС» для Ф ілії № 1 Товариства з обмеженою 
відповідальністю «М ЕТІНВЕСТ-ПРОМ СЕРВІС» у м. М аріуполі

2. ТОВАРИСТВО 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЦЕНТР 
П РОФ ЕСІЙ НОЇ ОСВІТИ ТА КОНСАЛТИНГУ»

о5. Еірницьке професійно-технічне училище

4. Вище професійне училище № 17

5. Тернопільське вище професійне училище № 4 імені М ихайла Паращука

6. Приватне підприємство «Радомиш льський аграрний навчально- 
виробничий центр»

7. Вище професійне училище № 29 м. Львова

8. Харківський професійний ліцей залізничного транспорту

9. Квасилівський професійний ліцей

10. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дубровицький 
професійний ліцей»

11.
Державний навчальний заклад «Іркліївський професійний аграрний 
ліцей»

12. Державний навчальний заклад «Уманський професійний аграрний 
ліцей»

13.
Державний навчальний заклад «Новоград-Волинське вище професійне 
училищ е»



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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування освітньої діяльності за класом класифікаційного угруповання 
721 Ф ормувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники 
металоконструкцій_______________________  ___________ ____

Вих. № заяви юридичної особи 
100/206

дата 19.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1602/0/10.1-19

дата 20.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«М ЕТІНВЕСТ-ПРОМ СЕРВІС»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

39641616

Філія № 1 Товариства з обмеженою 
відповідальністю "  «М ЕТІНВЕСТ- 
ПРОМ СЕРВІС» у м. М аріуполі
40196444

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

професійно-технічне навчання, перепідготовка, : 
підвищення кваліфікації за класом 
класифікаційного угруповання 
721 Ф ормувальники, зварники, прокатники, 
бляхарі та монтажники металоконструкцій

Започаткування освітньої діяльності за класом класифікаційного угруповання:

Код згідно 3 
Класифікаторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування класу 
класифікаційного 

угруповання

Вид професійної
П І Д Г О Т О В К И

Ліцензован 
ий обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно
-технічної)

освіти

721

Ф ормувальники,
зварники,
прокатники, бляхарі 
та монтажники 
металоконструкцій

професійно- 
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації

215 другий
(базовий),

третій
(вищий)

'



Додаток
до наказу М іністерства освіти і науки України 
від ( І /  ■ ________2019 р. №

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

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

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

Започаткування освітньої діяльності за професією 5220 Продавець продовольчих 
товарів ________________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
06/19

дата 03.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1580/0/10.1 -  19

дата 20.06.2019

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА 
КОНСАЛТИНГУ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37408332

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

професійно-технічне навчання за 
професією 5220 Продавець продовольчих 
товарів

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень
професійної

(професійно-
технічної)

освіти

5220
Продавець
продовольчих
товарів

професійно-
технічне
навчання

15 треті й 
(вищий)



Додаток -^УУ 
до наказу М іністерства освіти і науки
України від 2019 р. № у Ь & 'С?

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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______________________ (професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за професією 4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення______________ ______________ ________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
145

дата 25.04.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1551/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Гірницьке професійно-технічне училище

Ідентифікаційний код 
юридичної особи'

02542412

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

первинна професійна підготовка за 
професією 4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікаторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

4113

Оператор з 
обробки 

інформації та 
програмного 
забезпечення

первинна
професійна
підготовка зо

другий
(базовий)



Про розширення провадження осві тньої діяльності лінензіату 
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 діяльностіда професією 7233 Слюсар-ремонтник

Вих. № заяви ю ридичної особи 
03/274

дата 06.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1550/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 17
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541444

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

первинна професійна підготовка за професією 
7233 Слюсар-ремонтник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікатором 

професій ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7233
Слюсар-
ремонтник

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)



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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за професією 7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів___________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
153

дата 05.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1590/0/10.1 -  19

дата 20.06.2019

Найменування юридичної особи Тернопільське вище професійне училище № 4 
імені М ихайла Паращука

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547659

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

первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання за професією 7231 Слюсар 
з ремонту колісних-транспортних засобів

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7231

Слюсар з
ремонту
колісних
транспортних
засобів

первинна
професійна
підготовка

150 другий
(базовий)

7231

Слюсар з
ремонту
колісних
транспортних
засобів

професійно-
технічне
навчання

20 перший
(початковий),

другий
(базовий)



Додаток #  С
до наказу М іністерства освіти і науки України 
від (У тХ 0  ^ ______ 2019 р. № ^

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

(відповідно д о  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 8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія В)_____________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
152

дата 05.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1591/0/10.1 -  19

дата 20.06.2019

Найменування ю ридичної особи Тернопільське вище професійне училище № 4 
імені М ихайла Паращука

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547659

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

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікатором 

професій ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної

(професійно-
технічної)

освіти

8322

Водій
автотранспортних 
засобів 
(категорія В)

первинна
професійна
підготовка

50 другий
(базовий)



Додаток ^  ^ 
до наказу Мініо 
України від _

ства^, освіти і науки 
2019 р. № 9 у 0 -

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 класом класифікаційного угруповання 
723 Механіки та монтажники механічного устаткування__________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
100/207

дата 19.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1601/0/10.1-19

дата 20.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«М ЕТІНВЕСТ-ПРОМ СЕРВІС»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

39641616
!І

Філія № 1 Товариства з обмеженою 
відповідальністю «М ЕТІНВЕСТ- 
ПРОМ СЕРВІС» у м. Маріуполі
40196444

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

професійно-технічне навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації за класом 
класифікаційного угруповання 723 Механіки та 
монтажники механічного устаткування

Започаткування освітньої діяльності за класом класифікаційного угруповання:

Код З Г І Д Н О  3  

Класифікаторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування класу 
класифікаційного 

угруповання

Вид професійної 
підготовки

Ліцензован 
ий обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно
-технічної)

освіти

723

М еханіки та 
монтажники 
механічного 
устаткування

професійно- 
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації

40 другий
(базовий),

третій
(вищий)



науки

Про розширення провадження освітньої діяльності лінензіату 
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 класом класифікаційного угруповання 
724 Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування________

Вих. № заяви юридичної особи 
100/208

дата 19.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1600/0/10.1-19

дата 20.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«М ЕТІНВЕСТ-ПРОМ СЕРВІС»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

39641616

я Філія № 1 Товариства з обмеженою 
відповідальністю «М ЕТІНВЕСТ- 
ПРОМ СЕРВІС» у м* М аріуполі
40196444

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

професійно-технічне навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації за класом 
класифікаційного угруповання 724 Механіки та 
монтажники електричного та електронного 
устаткування

Започаткування освітньої діяльності за класом класифікаційного угруповання:

Код згідно 3 
Класифікаторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування класу 
класифікаційного 

угруповання

Вид професійної 
підготовки

Ліцензован 
ий обсяг 

(осіб)

Рівень
професійної
(професійно
-технічної)

освіти

724

М еханіки та 
монтажники 
електричного та 
електронного 
устаткування

професійно- 
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації

40 другий
(базовий),

третій
(вищий)



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 6113 Квітникар___________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
106

дата 07.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1515/0/10.1-19

дата 18.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Приватне підприємство «Радомишльський 
аграрний навчально-виробничий центр»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

35545547

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

професійно-технічне навчання, підвищення 
кваліфікації за професією 6113 Квітникар

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікаторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

6113 Квітникар

професійно-
технічне
навчання,

підвищення
кваліфікації

15

другий
(базовий),

третій
(вищий)



Додаток ' 
до наказу Міністерству 
України від

М іністерства
7 7 - Р *

освіти і науки 
2019 р.

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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
____________ ___  (професійно-технічної) освіти__________ _________

Започаткування освітньої діяльності за професією 6121 Тваринник__________

Вих. № заяви юридичної особи 
105

дата 07.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1509/0/10.1-19

дата 18.06.2019

Найменування юридичної 
особи

Приватне підприємство «Радомишльський 
аграрний навчально-виробничий центр»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

35545547

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

професійно-технічне навчання, підвищення 
кваліфікації, перепідготовка за професією 
6121 Тваринник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікаторо 
м професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

6121 Тваринник

професійно-
технічне
навчання,

підвищення
кваліфікації,

перепідготовка

75

другий
(базовий),

третій
(вищий)



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

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

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

Започаткування освітньої діяльності за професією 4113 Оператор з обробки інформації 
та програмного забезпечення

Вих. № заяви юридичної особи 
199

дата 05.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1532/0/10.1-19

дата 18.06.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 29 м. Львова
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545608

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

первинна професійна підготовка за професією 
4113 Оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення

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

4113

Оператор з обробки 
інформації та 
програмного 
забезпечення

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)



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

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) освіти __
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту 
рухомого складу_________________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
268

дата 10.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1655/0/10.1 -  19

дата 24.06.2019

Найменування юридичної особи Харківський професійний ліцей залізничного 
транспорту

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547760

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

професійно-технічне навчання, підвищення 
кваліфікації за професією 7233 Слюсар з 
ремонту рухомого складу

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної

(професійно-
технічної)

освіти

7233
Слюсар з ремонту 
рухомого складу

професійно-
технічне
навчання

15 другий
(базовий)

7233
Слюсар з ремонту 
рухомого складу

підвищення
кваліфікації

15 другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіагу 
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 8311 Помічник машиніста 
електропоїзда____________________________________________________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи 
271

дата 10.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1653/0/10.1 -  19

дата 24.06.2019

Найменування юридичної особи Харківський професійний ліцей залізничного 
транспорту

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547760

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

первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання за професією 
8311 Помічник машиніста електропоїзда

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8311
Помічник
машиніста
електропоїзда

первинна
професійна
підготовка

зо другий
(базовий)

8311
Помічник
машиніста
електропоїзда

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»)

Вих. №  заяви юридичної особи 
04-148

дата 30.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1553/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної особи Квасилівський професійний ліцей
Ідентифікаційний код ю ридичної особи 21083042
Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7433 Кравець
Професійно-технічне навчання за 
професією 7433 Кравець
Перепідготовка за професією 
7433 Кравець
Підвищення кваліфікації за професією 
7433 Кравець

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код З Г І Д Н О  3  

Національним 
класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

7433 Кравець
Первинна

професійна
підготовка

ЗО осіб
Другий

(базовий)

7433 Кравець
Професійно-

технічне
навчання

15 осіб
Перший

(початковий)

7433 Кравець Перепідготовка 15 осіб
Другий

(базовий)

7433 Кравець Підвищення
кваліфікації 15 осіб

Другий
(базовий)



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

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
205/01-22/19

дата 05.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1631/0/10.1-19

дата 21.06.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547151
Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 

класифікатором 
професій 

ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензований 
обсяг (осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

5141
Перукар
(перукар-
модельєр)

Первинна
професійна
підготовка

ЗО осіб
Другий

(базовий)



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

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

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

Започаткування підготовки фахівців за професією 7212 Електрозварник ручного 
зварювання (первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації)______________________________

Вих. № заяви ю ридичної особи: 
98

Дата: 13.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1529/0/10.1-19

Дата: 18.06.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Іркліївський 
професійний аграрний ліцей»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02548570

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

Підготовка фахівців за професією 
7212 Електрозварник ручного зварювання 
первинна професійна підготовка -  30 осіб; 
професійно-технічне навчання -  15 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/ 
перепідготовка/ 

підвищення 
кваліфікації)

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень професійної 
(професійно- 

технічної) освіти: 
перший 

(початковий), 
другий (базовий), 

третій (вищий)

7212
Електрозварник

ручного
зварювання

Первинна
професійна
підготовка

зо
Другий

(базовий)

7212
Електрозварник

ручного
зварювання

Професійно- 
технічне навчання 15

Перший
(початковий)

7212
Електрозварник

ручного
зварювання

Підвищення
кваліфікації 15

Другий
(базовий)



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________освіти______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 5123 Бармен 
(первинна професійна підготовка)__________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 168 дата 03.06.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
1539/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Уманський професійний аграрний 
ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548713
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5123 Бармен

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
згідно 3
Класифіка
-тором
професій
ДК
003:2010

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

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензовани 
й обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

5123 Бармен Первинна
професійна
підготовка

60 Другий
(базовий)



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

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
__________________________________ діяльності»)__________ _________________________
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 

__________ ________________________ освіти___________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7423 Верстатник 
деревообробних верстатів (первинна професійна підготовка, професійно-технічне 
навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації)__________________________

Вих. № заяви юридичної особи дата
Вх. № заяви юридичної особи 
1543/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Новоград-Волинське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543437
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

.£

Первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації 
за професією 7423 Верстатник 
деревообробних верстатів

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
згідно 3 
Класифіка 
-тором 
професій
ДК
003:2010

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

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензовани 
й обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7423 Верстатник
деревообробних верстатів

Первинна
професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)

7423 Верстатник
деревообробних верстатів

Професійно-
технічне
навчання

15 Другий
(базовий)

7423 Верстатник
деревообробних верстатів

Перепідготовка 10 Другий
(базовий)

7423 Верстатник
деревообробних верстатів

Підвищення
кваліфікації

5 Другий
(базовий)



Про звуження провадження освітньої діяльності Державному вищому 
навчальному закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» для Економічного коледжу Державного вищого 
навчального закладу «Київський національний економічний університет 

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01/12-245 Дата 24.06.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 2238/0/10-19 Дата 24.06.2019
Найменування ю ридичної особи Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02070884
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи*

Економічний коледж Державного 
вищого навчального закладу 
«Київський національний 
економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

04618613

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

Підготовка молодших спеціалістів
1. 07 Управління та 

адміністрування
073 М енеджмент 90 60

2.
07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

150 ЗО



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 1268/01 дата 25.06.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2275/0/10-19

дата 25.06.2019

Найменування юридичної особи Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125639
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальністю

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і
найменування 

напряму 
підготовки, 

спеціальності, 
виду освітньої 

послуги

Вид освітньої 
діяльності Ліцензований 

обсяг (з 
урахуванням 

строків
навчання), осіб 
(за ліцензією)

Встановити
ліцензований

обсяг,
осіб

1. 28 Публічне 
управління та 

адміністрування

281 Публічне 
управління та 

адміністрування

підвищення 
кваліфікації 

педагогічних 
працівників 

закладів 
освіти та 
установ

60 0



і науки

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний навчальний заклад «Електрорадіотехнічний ліцей 
м. Полтави»

2. Професійно-технічне училище № 88

о3. Вище професійне училище №  3 м. М укачево

4. Кропивницьке вище професійне училище

5. Державний навчальний заклад "Ж ашківський аграрно-технологічний 
професійний ліцей"

6. Херсонський професійний ліцей харчової промисловості

7. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Бориспільський 
професійний ліцей»



Вих. № заяви юридичної особи 
177

Дата 12.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2198/0/10-19

Дата 18.06.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Електрорадіотехнічний ліцей м. Полтави»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546817

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

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

і

Вид підготовки Ліцензований обсяг 
(осіб)

Існуючий Встано
вити

1 7242 Налагоджувальних 
технологічного 
устаткування 
(електронна техніка)

первинна професійна 
підготовка; 
професійно-технічне 
навчання

ЗО 0

2 4112 Оператор
комп'ютерного набору

первинна професійна 
підготовка; 
професійно-технічне 
навчання

зо 0

о2) 4112 

4121

Оператор
комп'ютерного набору 
Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних

первинна професійна 
підготовка зо 0

4 7129 М онтажник
гіпсокартонних
конструкцій

первинна професійна 
підготовка ЗО 0



Вих. № заяви юридичної особи 
370

Дата 11.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2226/0/10-19

Дата 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи Професійно-технічне училищ е № 88
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21902066

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

Код
професії 
за ДК

Найменування
професії

Вид підготовки Ліцензований обсяг 
______ (осіб)______
існуючий Встанови

ти
4121 Офісний службовець

(бухгалтерія)
первинна
професійна
підготовка

ЗО

2 4112 Оператор комп'ютерного 
набору

первинна
професійна
підготовка;
професійно-
технічне
навчання

45 0

8321 Водій мототранспортних 
засобів категорія А

професійно-
технічне
навчання

ЗО 0



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

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
291
Вх. № заяви ю ридичної особи 
2243/0/10-19

Дата 24.05.2019

Дата 24.06.2019

Найменування ю ридичної особи Вище професійне училище № 3 м. М укачево
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03566191

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення частини освітньої діяльності (за певними професіями) та зменшення 
ліцензованого обсягу

Відомості відповідно до існуючої ліцензії Встановити

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

Вид
підготовки

Ліценз
ований
обсяг

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

Вид
підготовки

Ліценз
ований
обсяг

41-15

4112

Секретар
керівника
(організації,
підприємства,
установи)
Оператор
комп'ютерного
набору

первинна
професійна
підготовка 60

4115 Секретар
керівника
(організації.
підприємства.
установи)

первинна
професійна
підготовка

зо

4121

4112

Обліковець 3 
реєстрації 
бухгалтерських 
даних 
Оператор 
комп'ютерного 
набору

первинна
професійна
підготовка

60

4121 Обліковець 3 
реєстрації 
бухгалтерська 
х даних

первинна
професійна
підготовка

зо



Додаток *  У
до наказу Мі нлі С£Є{; 
України від«

^гва освіти і науки 
2019 р. № V

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) О С В ІТ И

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-386

Дата 13.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2247/0/10-19

Дата 24.06.2019

Найменування юридичної особи Кропивницьке вище професійне училище
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545028

Вид звуження провадження освітньої діяльності:

Відомості відповідно до існуючої ліцензії

Код Найменування Вид підготовки Ліценз
професії професії ований

за ДК обсяг
& первинна

професійна
Контролер підготовка;

4212 ощадного банку перепідготов

Оператор
ка;

професійно- 60

4112 комп'ютерного технічне
набору навчання;

підвищення
кваліфікації

Встановити

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

Вид
підготовки

Лі ценз ' 
ований 
обсяг

4212 Контролер
ощадного
банку

первинна
професійна
підготовка;

перепідгогов
ка;

професійно-
технічне
навчання;

підвищення
кваліфікації



Вих. №  заяви ю ридичної особи 
577

Дата 21.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2232/0/10-19

Дата 24.06.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад "Ж ашківський 
аграрно-технологічний професійний ліцей"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05538046

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

Відомості відповідно до існуючої ліцензії Встановити

Код Найменування Вид підготовки Ліце Код Найменування Вид підготовки Ліне
проф професії нзова профе професії нзова
есії <5 шиї СІЇ ний

за ДК. обсяг за ДК обсяг
7212 Електрогазозварн первинна 7212 Електрогазозварни первинна

ик професійна к професійна
8322 Водій підготовка. 8322 Водій підготовка,

автотранспортних перепідготовк автотранспортних перепідготовк
засобів кат егорії а робітників. 100 засобів кат егорія С а робітників. 100
В. Є професійно- професійно-

технічне технічне
навчання навчання

8331 Тракторист- первинна 8331 Тракторист- первинна
машиніст професійна машиніст професійна
сільськогосподарс підготовка, сільськогосподарсь підготовка,
ького перепідготовк кого перепідготовк
виробництва кате а робітників, виробництва кате? а робітників, 100
гори А 1, А 2, ВІ підвищення ар ії Л І. А 2 підвищення

7233 Слюсар з ремонту кваліфікації 100 7233 Слюсар з ремонту кваліфікації
сільськогосподарс робітників сільськогосподарсь робітників
ьких машин та ких машин та
устаткування устаткування

8322 Водій 8322 Водій
автотранспортних автотранспортних
засобів кат егорії 
В, С

засобів кат егорія С



Вих. № заяви ю ридичної особи 
247

Дата 18.06.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2246/0/10-19

Дата 24.06.2019

Найменування юридичної особи Херсонський професійний ліцей харчової 
промисловості_________________________________

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05529596

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припин е ння час тини осві тньо їд іяльн  ості (з а п е вними профес і я ми)
Відомості відповідно до існуючої ліцензії

Код Найменування Вид Ліцен Код Найменування Вид Ліце
профе професії підготовки зован профе професії підготовки нзов

сії ий сії аний
за'ДК обсяг за ДК обся

г
7412 Цукерник 7412 Цукерник первинна

професійна ЗО
8274 Дражувальник

первинна
8274 Дражувальник підготовка

7412 Халвомісильник професійна зопідготовка
8290 Машиніст

пакувальної
машини

.. і

Встановити



Вих. № заяви юридичної особи 
135

Дата 18.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2245/0/10-19

Дата 24.06.2019

Найменування ю ридичної особи Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Бориспільський професійний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05529596

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

Відомості відповідно до існуючої ліцензії • Встановити

Код
профес

ії
за ДК

Найменування
професії

*

Вид підготовки Ліценз
ований
обсяг

Код
професі

ї
за ДК

Найменування
професії

Вид підготовки Лі це 
нзова 
ний 

обсяг
7212

7213

Елекгрогазоз
варник

Рихтувальник
кузовів

первинна
професійна
підготовка

зо

7213 Рйхтувальн 
ик кузовів

первинна
професійна
підготовка

зо



Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

діяльності ( розширенні провадження освітньої діяльності)
у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Приватний заклад освіти «Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

2. Рівненський державний гуманітарний університет

3. Приватний вищий навчальний заклад «М едико-природничий 
університет»

4.
Запорізький національний університет для Економіко-гуманітарного 
факультету Запорізького національного університету у м. М елітополі 
Запорізької області

5. Приватний заклад вищ ої освіти «Карпатський університет 
імені Августина Волошина»

6. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

7. Харківська державна академія культури



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
7

дата 28.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1514/0/10-19

дата 18.06.2011

Найменування юридичної особи Приватний заклад освіти 
«Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 -  за заявою,
42798816 -  ідентифікаційний код юридичної 
особи відповідно до відомостей у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань

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

підготовка фахівців першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 
073 Менеджмент у галузі знань 
07 Управління та адміністрування

Ліцензований обсяг 75 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 

освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері вищої освіти
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:

- договір оренди за адресою: 54001. місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, 
будинок 6 від 14.05.2019 № 1/748 (площа -  198,4 кв. м) укладено з Державним 
підприємством «УК РК ОН ВЕРСБУД» строком на 7 років до 20.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу;

- договір оренди за адресою: місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 
від 06.05.2019 № 4/77 (площа -  1371.6 кв. м) укладено з Приватним виробничо- 
комерційним підприємством «Швидкість» строком на 3 роки до 06.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу; 
крім того у справі відсутня копія акту прийому-передачі зазначених приміщень, на який 
є посилання у розділах 3 та 4 договору. Крім того, термін дії договору оренди за 
адресою місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 є недостатнім для 
завершення повного циклу освітньої діяльності за заявленою спеціальністю відповідно 
до зазначеного у концепції (3 роки 10 місяців); крім того у справі відсутня копія акту 
прийому-передачі зазначених приміщень, на який є посилання у розділах 3 та 4 
договору;

- відповідно до матеріалів справи всі члени проектної групи зараховані за 
сумісництвом, що є порушенням вимог пункту 27 Ліцензійних умов щодо кадрового 
забезпечення, а саме проектна група повинна складатися з науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та



мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять (входили) до жодної 
проектної групи такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.

- у таблиці «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщеннями» заклад надав інформацію про площу навчальних приміщень, яка 
складає 850,78 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 Ліцензійних умов (площа 
навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не 
менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувана освіти з урахуванням не більше трьох змін 
навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти).

- потребує уточнення інформація, зазначена здобувачем ліцензії щодо наявності 
спортивної зали, гуртожитку, пункту харчування та медичного пункту, оскільки у 
справі відсутні копії документів на використання таких приміщень;

- у таблиці 3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» відсутній 
опис обладнання для підтвердження спроможності закладу здійснювати освітню 
діяльність за заявленою спеціальністю;

- відсутні розрахунки 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» (вимоги 
підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за інформацією Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі 
ЄДЕБО) здобувач ліцензії не забезпечив подання в електронному вигляді відомостей 
про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, які передбачені 
пунктом 43 Ліцензійних умов, до ЄДЕБО; крім того, у ЄДЕБО відсутня інформація про 
наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, отже відсутня інформація у повному 
обсязі, яка має відповідати пункту 36 Ліцензійних умов.

- у заяві зазначено ідентифікаційний код юридичної особи -  14360570, який, 
відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань належить іншій юридичній особі, а саме. 
Акціонерному товариству комерційному банку «П РИ В АТБ АН К»;

- у заяві здобувана ліцензії відсутня адреса місцезнаходження юридичної особи; у 
заяві також відсутні дані 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). _________ __ __ _____
_______________________Пропозиції щодо усунения недоліків:______________________

1) подати нову заяву про 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 видачі, ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
9

дата 28.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1512/0/10-19

дата 18.06.2011

Найменування юридичної особи Приватний заклад освіти 
«Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 -  за заявою,
42798816 -  ідентифікаційний код юридичної 
особи відповідно до відомостей у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань

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

підготовка фахівців першого 
(бакалаврського) рівня за спеціальністю 
271 Річковий та морський транспорт у галузі 
знань 27 Транспорт

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

освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері вищої освіти
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:

- договір оренди за адресою: 54001, місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, 
будинок 6 від 14.05.2019 № 1/748 (площа -  198.4 кв. м) укладено з Державним 
підприємством «УКРКОН ВЕРСБУД» строком на 7 років до 20.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу;

- договір оренди за адресою: місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 
від 06.05.2019 № 4/77 (площа 1371.6 кв. м) укладено з Приватним виробничо- 
комерційним підприємством «Швидкість» строком на 3 роки до 06.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог етапі 793 Цивільного кодексу; 
крім того у справі відсутня копія акту прийому-передачі зазначених приміщень, на який 
є посилання у розділах 3 та 4 договору. Крім того, термін дії договору оренди за 
адресою місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 є недостатнім для 
завершення повного циклу освітньої діяльності за заявленою спеціальністю відповідно 
до зазначеного у концепції (3 роки 10 місяців); крім того у справі відсутня копія акту 
прийому-передачі зазначених приміщень, на який є посилання у розділах 3 та 4 
договору;

- відповідно до матеріалів справи всі члени проектної групи зараховані за 
сумісництвом, що є порушенням вимог пункту 27 Ліцензійних умов щодо кадрового 
забезпечення, а саме проектна група повинна складатися з науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та



мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять (входили) до жодної 
проектної групи такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.

- у таблиці «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщеннями» заклад надав інформацію про площу навчальних приміщень, яка 
складає 1287.6 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 Ліцензійних умов (площа 
навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не 
менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувача освіти з урахуванням не більше трьох змін 
навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти).

- потребує уточнення інформація, зазначена здобувачем ліцензії щодо наявності 
спортивної зали, гуртожитку, пункту харчування та медичного пункту, оскільки у 
справі відсутні копії документів на використання таких приміщень;

- у таблиці 3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» відсутній 
опис обладнання для підтвердження спроможності закладу здійснювати освітню 
діяльність за заявленою спеціальністю;

- відсутні розрахунки 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» (вимоги 
підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за інформацією Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі 
ЄДЕБО) здобувач ліцензії не забезпечив подання в електронному вигляді відомостей 
про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, які передбачені 
пунктом 43 Ліцензійних умов, до ЄДЕБО; крім того, у ЄДЕБО відсутня інформація про 

.наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, отже відсутня інформація у повному 
обсязі, яка має відповідати пункту 36 Ліцензійних умов.

- у заяві зазначено ідентифікаційний код юридичної особи 14360570. який, 
відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань належить іншій юридичній особі, а саме. 
Акціонерному товариству комерційному банку «П РИ В АТБ АН К»;

- у заяві здобувача ліцензії відсутня адреса місцезнаходження юридичної особи; у 
заяві також відсутні дані 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).

Звертаємо увагу, що на офіційному веб-сайті МОН за посиланням Освіта - Вища 
освіта - Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України - Затверджені 
стандарти вищої освіти опубліковано Стандарт вищої освіти за спеціальністю 
271 Річковий та морський транспорт (за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
(затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1239). але 
спеціалізації за освітньою програмою, зазначені у концепції заявника, не відповідають
спеціалізаціям затвердженого стандарту.____________________________________________

_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________
1) подати нову заяву про 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 Л іцензійних умов.____________________________ _________



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи: 
01-07/475

Дата: 30.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи: 
1620/0/10.1-19

Дата: 21.06.2019

Найменування ю ридичної особи Рівненський державний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

25736989

Вид освітньої діяльності, зазначений 
у заяві

підготовка фахівців першого 
(бакалаврського) рівня зі спеціальності 
292 М іжнародні економічні відносини

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розш иренні провадження  
освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
М іністрів України від 30 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:

-член  проектної групи (Ю ськів Б. М. - доктор політичних наук (23.00.04 
Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку); кандидат 
економічних наук (08.00.13 М атематичні методи і використання 
обчислювальної техніки в економічних дослідженнях); професор за кафедрою 
міжнародної інформації; диплом про ВО: Прикладна математика; 
Автоматизація проектування) не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних 
умов.

П ропозиції 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.



- Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
здобувану ліцензії у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
7

дата 28.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1514/0/10-19

дата 18.06.2011

Найменування юридичної особи Приватний заклад освіти 
«Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 -  за заявою,
42798816 -  ідентифікаційний код юридичної 
особи відповідно до відомостей у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань

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

підготовка фахівців другого (магістерського) 
рівня за спеціальністю 073 Менеджмент у 
галузі знань 07 Управління та 
адміністрування

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 

освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері вищої освіти
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:

- договір оренди за адресою: 54001, місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, 
будинок 6 від 14.05.2019 № 1/748 (площа -  198,4 кв. м) укладено з Державним 
підприємством «УК РК ОН ВЕРСБУД» строком на 7 років до 20.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу;

- договір оренди за адресою: місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 
від 06.05.2019 № 4/77 (площа -  1371,6 кв. м) укладено з Приватним виробничо- 
комерційним підприємством «Швидкість» строком на 3 роки до 06.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу; 
крім того у справі відсутня копія акту прийому-передачі зазначених приміщень, на який 
є посилання у розділах 3 та 4 договору. Крім того, термін дії договору оренди за 
адресою місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 є недостатнім для 
завершення повного циклу освітньої діяльності за заявленою спеціальністю відповідно 
до зазначеного у концепції (3 роки 10 місяців); крім того у справі відсутня копія акту 
прийому-передачі зазначених приміщень, на який є посилання у розділах 3 та 4 
договору;

- відповідно до матеріалів справи всі члени проектної групи зараховані за 
сумісництвом, що є порушенням вимог пункту 27 Ліцензійних умов щодо кадрового 
забезпечення, а саме проектна група повинна складатися з науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та



мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять (входили) до жодної 
, проектної групи такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.

- у таблиці «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщеннями» заклад надав інформацію про площу навчальних приміщень, яка 
складає 850,78 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 Ліцензійних умов (площа 
навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не 
менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувана освіти з урахуванням не більше трьох змін 
навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти).

- потребує уточнення інформація, зазначена здобувачем ліцензії щодо наявності 
спортивної зали, гуртожитку, пункту харчування та медичного пункту, оскільки у 
справі відсутні копії документів на використання таких приміщень;

- у таблиці 3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» відсутній 
опис обладнання для підтвердження спроможності закладу здійснювати освітню 
діяльність за заявленою спеціальністю;

- відсутні розрахунки 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» (вимоги 
підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за інформацією Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  
ЄДЕБО) здобувач ліцензії не забезпечив подання в електронному вигляді відомостей 
про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, які передбачені 
пунктом 43 Ліцензійних умов, до ЄДЕБО; крім того, у ЄДЕБО відсутня інформація про

■ наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, отже відсутня інформація у повному 
обсязі, яка має відповідати пункту 36 Ліцензійних умов.

- у заяві зазначено ідентифікаційний код юридичної особи -  14360570, який, 
відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань належить іншій юридичній особі, а саме, 
Акціонерному товариству комерційному банку «ПРИВАТБАЕ1К»;

- у заяві здобувана ліцензії відсутня адреса місцезнаходження юридичної особи: у
заяві також відсутні дані 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).____________________________

_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________
1) подати нову заяву про 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 видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
10

дата 28.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1511/0/10-19

дата 18.06.2011

Найменування юридичної особи Приватний заклад освіти 
«Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 -  за заявою,
42798816 ідентифікаційний код юридичної 
особи відповідно до відомостей у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підгіриємців та громадських 
формувань

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

підготовка фахівців другого (магістерського) 
рівня за спеціальністю 271 Річковий та 
морський транспорт у галузі знань 
27 Транспорт

Ліцензований обсяг 75 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 

освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері вищої освіти
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:

- договір оренди за адресою: 54001. місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, 
будинок 6 від14.05.2019 № 1/748 (площа -  198,4 кв. м) укладено з Державним 
підприємством «УКРКОН ВЕРСБУД» строком на 7 років до 20.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу;

- договір оренди за адресою: місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 
від 06.05.2019 № 4/77 (площа -  1371,6 кв. м) укладено з Приватним виробничо- 
комерційним підприємством «Швидкість» строком на 3 роки до 06.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу; 
крім того у справі відсутня копія акту прийому-передачі зазначених приміщень, на який 
є посилання у розділах 3 та 4 договору. Крім того, термін дії договору оренди за 
адресою місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 є недостатнім для 
завершення повного циклу освітньої діяльності за заявленою спеціальністю відповідно 
до зазначеного у концепції (3 роки 10 місяців): крім того у справі відсутня копія акту 
прийому-передачі зазначених приміщень, на який є посилання у розділах 3 та 4 
договору;

- відповідно до матеріалів справи всі члени проектної групи зараховані за 
сумісництвом, що є порушенням вимог пункту 27 Ліцензійних умов щодо кадрового 
забезпечення, а саме проектна група повинна складатися з науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та



мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять (входили) до жодної 
проектної групи такого або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.

- у таблиці «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщеннями» заклад надав інформацію про площу навчальних приміщень, яка 
складає 1287,6 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 Ліцензійних умов (площа 
навчальних приміщень для проведення освітнього процесу повинна становити не 
менше ніж 2,4 кв. метра на одного здобувана освіти з урахуванням не більше трьох змін 
навчання, але не менше 2000 кв. метрів для закладу освіти).

- потребує уточнення інформація, зазначена здобувачем ліцензії щодо наявності 
спортивної зали, гуртожитку, пункту харчування та медичного пункту, оскільки у 
справі відсутні копії документів на використання таких приміщень;

- у таблиці 3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» відсутній 
опис обладнання для підтвердження спроможності закладу здійснювати освітньо 
діяльність за заявленою спеціальністю;

- відсутні розрахунки 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» (вимоги 
підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за інформацією Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі 
ЄДЕБО) здобувач ліцензії не забезпечив подання в електронному вигляді відомостей 
про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, які передбачені 
пунктом 43 Ліцензійних умов, до ЄДЕБО; крім того, у ЄДЕБО відсутня інформація про 
наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, отже відсутня інформація у повному 
обсязі, яка має відповідати пункту 36 Ліцензійних умов."

- у заяві зазначено ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, який, 
відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань належить іншій юридичній особі, а саме, 
Акціонерному товариству комерційному банку «ПРИ В АТБ АН К »;

- у заяві здобувана ліцензії відсутня адреса місцезнаходження юридичної особи; у 
заяві також відсутні дані 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).

Звертаємо увагу, що на офіційному веб-сайті МОН за посиланням Освіта - Вища 
освіта - Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України - Затверджені 
стандарти вищої освіти опубліковано Стандарт вищої освіти за спеціальністю 
271 Річковий та морський транспорт (за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
(затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 № 1239). але 
спеціалізації за освітньою програмою, зазначені у концепції заявника, не відповідають
спеціалізаціям затвердженого стандарту.____________________________________________
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________________

1) подати нову заяву про 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 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 юридичної особи 
92

дата 03.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1622/0/10.1-19

дата 21.06.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 41149112

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

підготовка фахівців за спеціальністю 
227 Фізична терапія, ерготерапія у галузі 
знань 22 Охорона здоров'я за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

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 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- 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 його 
підписання. У  матеріалах справи надано копію Акту приймання-передачі нежитлових 
приміщень до договору оренди від 01.05.2017 року №24, тому інформація потребує 
уточнення;

- в матеріалах справи надана копія довідки Інституту імпульсних процесів і 
технологій НАН України №28 від 16.06.2017 року, в якій зазначено, що Приватний 
вищий навчальний заклад «Медико-природничий університет» уклав договір оренди 
нежитлового об’єкту та прилеглої земельної території, що не відповідає предмету 
Договору оренди нежитлового об’єкту від 10.05.2017 року, що зареєстрований в реєстрі 
за № 472, тобто інформація не відповідає дійсності;

- надано інформацію про використання спортивного майданчика площею 140 кв. 
м. (інформація про соціальну інфраструктуру, текстовий опис), однак копії документів, 
що підтверджують майнові права відсутні, що не відповідає вимогам підпункту З 
пункту 46 Ліцензійних умов;

- договір оренди від 17.03.2017, зареєстрований за № 430, потребує уточнення у 
частині предмету договору, а саме, використання приміщень господарської діяльності 
для гуртожитку;

- договір від 01.03.2019 № 13/19 про співпрацю з спорт-комплексом «New Sport 
Life» не відповідає вимогам Цивільного кодексу;

- у таблиці «Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі» відсутні дані про використання спорт-комплексу «New Sport 
Life», у той же час, заклад надав інформацію про використання зазначеного спорт



комплексу у текстовому описі та у ЄДЕБО, а також надав копію договору про 
співпрацю від 01.03.2019 № 13/19, який укладено із спорт-комплексом «New Sport 
Life»;

- за матеріалами справи у складі групи забезпечення зі 227 Фізична терапія, 
ерготерапія не усі науково-педагогічні працівники мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності, зокрема. Бабов К. Д. -  доктор мед. наук, 14.01.11 Кардіологія, вища 
освіта за спеціальністю Лікувальна справа, професор за спеціальністю Курортологія та 
фізіотерапія (пункт 29 Ліцензійних умов);

Також потребує уточнення інформація щодо переліку груп забезпечення 
Приватного вищого навчального закладу «Медико-природничий університет», які 
розташовані на базі спорт-комплексу «New Sport Life» (додаток № 1 до договору про 
співпрацю №13/19 від 01.03.2019 року). - у таблиці «Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються у навчальному процесі» відсутні дані про 
використання спорт-комплексу «New Sport Life», у той же час, заклад надав 
інформацію про використання зазначеного спорт-комплексу у текстовому описі та у 
ЄДЕБО, а також надав копію договору про співпрацю від 01.03.2019 № 13/19, який 
укладено із спорт-комплексом «New Sport Life».

Звертаємо увагу, що на офіційному веб-сайті МОН за посиланням Освіта - Вища 
освіта - Науково-методична рада Міністерства освіти і науки України - Затверджені 
стандарти вищої освіти опубліковано Стандарт вищої освіти за спеціальністю 
227 Фізична терапія, ерготерапія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
(затверджено і введено в дію наказом МОН України від 19.12.2018р. №1419), але 
концепція заявника, не відповідає вимогам затвердженого стандарту.
__________________ * 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
електронному форматі та у паперовому вигляді.______________ _______  __



киа

Підстави відмови у розш иренні провадження освітньої діяльності ліцензіагу
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01.01-20/999

Дата 03.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1537/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування ю ридичної особи Запорізький національний університет
Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02125243

Найменування ю ридичної особи Економіко-гуманітарний факультет 
Запорізького національного університету у 
м. М елітополі Запорізької області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36448505

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка здобувачів у сфері вищої освіти 
за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я людини) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розш иренні провадження 

освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищ ої освіти
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):

-  за розрахунками площа навчальних приміщень закладу освіти для 
проведення освітнього процесу становить 0,55 кв. метр на одного здобувана освіти 
(з урахуванням строків навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) 
(при нормі - 2,4 кв. метра), що є порушенням пункту 33 Ліцензійних умов;

-  відсутня інформація щодо потреби здобувачів освіти у забезпеченні 
гуртожитком (пункт 35 Ліцензійних умов).

П ропозиції 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 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 101/1/05-19 Дата 27.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 1492/0/10.1-19 Дата 18.06.2019
Найменування ю ридичної особи Приватний заклад вищої освіти 

«Карпатський університет імені 
Августина Волошина»______________

Ідентифікаційний код юридичної особи 31477568
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти 
на другому (магістерському) рівні 
зі спеціальності 053 Психологія

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків 
навчання) (з 10 до 40 осіб)__________

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) 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):

- у складі групи забезпечення Ш евчук Р. М. (вища освіта зі спеціальності 
Ветеринарія, кандидат біологічних наук 03.00.07 М ікробіологія, професор кафедри 
психології та педагогіки), який не має кваліфікації відповідно до спеціальності 
053 Психологія, що є поруш енням вимог пункту 29 Л іцензійних умов;

-відсутній акт прийому-передачі до договору оренди нерухомого майна від 28 
червня 2015 року за адресою: м. Ужгород, вул. Некрасова 6;

-у таблиці 5.1. Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються в навчальному процесі потребує уточнення інформація про 
площу приміщ ення за адресою: м. Ужгород вул. Некрасова 6, оскільки дані не 
відповідають даним в договорі оренди нежитлових приміщень (в таблиці 
зазначено площу 410 м 2, а в договорі оренди -  370,85 м2);

-у таблиці 5.5. Інформація про соціальну інфраструктуру, потребує уточнення 
інформація про площу їдальні, оскільки дані не відповідають даним таблиці 5.2. 
Забезпечення приміщ еннями навчального призначення та іншими приміщеннями;

-таблиці 5.2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщ еннями потребує уточнення інформація про площу навчальних 
приміщень, оскільки до спортивних залів не відноситься водний басейн, 
волейбольне та футбольні поля, а також загальна площ а приміщ ень яка зазначена 
в цій таблиці суперечить даним в таблиці 5.1 Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються в навчальному процесі;

-відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника групи забезпечення, оскільки у матеріалах справи наявні документи 
складу проектної групи, що є порушенням вимог підпункту 10 пункту 46 
Ліцензійних умов;

_____ -у матеріалах ліцензійної справи відсутня інформація про те, хто є



. керівником групи забезпечення;
-відсутнє обгрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 

діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого ліцензованого 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими 
спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується, що є порушенням вимог додатку 4 до Ліцензійних умов;

- у текстовому описі щодо 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 раніше 
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами потребують 
уточнення надані дані, оскільки інформація не відповідає даним у попередніх 
розділах;

- у документі про декларування вимог Ліцензійних умов відсутня інформація 
про дотримання вимог щодо групи забезпечення, що є поруш ення вимог підпункту 
13 пункту 46 Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад не забезпечив 
подання повної та актуальної інформації про кадрове забезпечення (відсутня 
інформація про спеціальність отриманої освіти, науковий ступінь та вчене звання), 
та у частині матеріально-технічного забезпечення (потребує уточнення інформація 
про площу приміщень, а також завантажено інші документи, які підтверджують 
право користування приміщеннями, ніж ті які представлені в матеріалах 
ліцензійної справи 5< що є порушенням вимог пункту 43 Ліцензійних умов.

Крім того, потребує уточнення, яким чином концепція освітньої діяльності 
було затверджено 28.08.2015 року, якщо у 2015 році у нормативних документах з 
питань ліцензування не існувало норми, щодо необхідності наявності зазначеної
концепції._________________________________________________________________________

____________________ 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 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 549 Дата 13.06.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
1547/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної особи Національна академія керівних кадрів 
культури і мистецтв

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02214142

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка здобувачів у сфері вищої освіти 
за спеціальністю 026 Сценічне мистецтво за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання) 
(з 25 до 120 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільшенні ліцензованого обсягу) ліцензіату

у сфері вищої освіти
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):

-  відсутні копії документів, що підтверджують майнові права на навчальні 
приміщення за адресами: м. Київ, вул. Ярославська, 1-А, вул. Ярославська, 1/3-Б 
(порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

-  за розрахунками площа навчальних приміщень закладу освіти для проведення 
освітнього процесу становить 1,98 кв. метр на одного здобувана освіти з 
урахуванням навчання студентів в три зміни (при нормі - 2,4 кв. метра), що є 
порушенням пункту 33 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.



Додаток і  /;-'
до наказу М айстерства освіти тнауки 
України відуУ 2019 р. № У у і

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-02-397

дата 27.05.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1436/0/10.1-19

дата 12.06.2019

Найменування ю ридичної особи Харківська державна академія культури
Ідентифікаційний код ю ридичної 
ососби

30036001

Вид освітньої діяльності, 
зазначений ю ридичною особою у 
заяві

започаткування провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю 242 Туризм з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг 200 осіб (з урахуванням терміну навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;
50 осіб (з урахуванням терміну навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 
р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами справи до складу групи забезпечення зі спеціальності 242 Туризм 
входять 9 осіб, а саме:

Лиман С.І. -  керівник групи забезпечення, доктор історичних наук (07.00.02 Всесвітня 
історія), професор кафедри музеєзнавства та пам’яткознавства, отримана вища освіта за 
спеціальністю «Історія» (наявні 7 пунктів академічної активності викладача);

Зайцева М.М. -  кандидат економічних наук (08.00.01 Економічна теорія та історія 
економічної думки), без вченого звання, отримана вища освіта за спеціальністю 
«Економічна теорія», сертифікат з англійської мови В2(наявні 5 пунктів академічної 
активності викладача);

Аніщенко А.П. -  кандидат педагогічних наук (13.00.05 Соціальна педагогіка), доцент 
кафедри соціальної педагогіки, отримана вища освіта за спеціальністю 
«Машинобудування» (наявні 5 пунктів академічної активності викладача);

Ростовцев С.С. -  кандидат наук із соціальних комунікацій (27.00.03 Книгознавство, 
бібліотекознавство, бібліографознавство), без вченого звання, отримана вища освіта за 
спеціальністю «Маркетинг», друга вища освіта за спеціальністю «Мова і література 
(англійська) (наявні 5 пунктів академічної активності викладача);

Фомін М.В. -  кандидат історичних наук (07.00.02 Всесвітня історія), без вченого звання, 
отримана вища освіта за спеціальністю «Системи обробки інформації та управління», 
сертифікат з англійської мови В2 (наявні 5 пунктів академічної активності викладача);



Білик О.М. -  доктор педагогічних наук (13.00.05 Соціальна педагогіка), доцент кафедри 
літератури, отримана вища освіта за спеціальністю «Російська мова та література» ( наявні 
6 пунктів академічної активності викладача);

Божко Л.Д -  доктор культурології (26.00.01 Теорія та історія культури), доцент кафедри 
менеджменту соціально-культурної діяльності, отримана вища освіта за спеціальністю 
«Геологічна зйомка. Пошук і розвідка родовищ корисних копалин» (наявні 5 пункти 
академічної активності викладача);

Яріко М.О. -  кандидат культурології (26.00.01 Теорія та історія культури), без вченого 
звання, отримана вища освіта за спеціальністю «Культурологія» (наявні 3 пункти 
академічної активності викладача);

Зінченко І.М. -  кандидат географічних наук (11.00.02 Економічна та соціальна 
географія), без вченого звання, отримана вища освіта за спеціальністю «Економічна та 
соціальна географія» (наявні 2 пункти академічної активності викладача), що не в повній
мірі відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних вимог.____________________________
______________________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 ліцензіа гу
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
91

дата 03.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1623/0/10.1-19

дата 21.06.2019

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
«М едико- 11риродни чий у ні верситет»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41149112

Вид освітньої діяльності, рівень В И Щ О Ї  

освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві_______________

підготовка фахівців за спеціальністю 
226 Фармація, промислова фармація у галузі 
знань 22 Охорона здоров'я за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти ____

Ліцензований обсяг 250 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

________________освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти________________
1. Встановлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 

ліцензіатом (пункт 2 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- у матеріалах справи щодо якісного складу проектної групи надано інформацію 

про викладача Гетало Ольгу Володимирівну, кандидата фармацевтичних наук (15.00.01 
Технологія ліків та організація фармацевтичної справи), доцента за кафедрою клінічної 
фармації, фармакотерапії та управління і економіки фармації, яка, за поданням закладу 
освіти, підписаним ректором Волковим М. А., зарахована за основним місцем роботи 
у Приватному вищому навчальному закладі «Медико-природничий університет».

Втім, відповідно до звернення Гетало Ольги Володимирівни, наданого до МОЇ І 
України (лист від 26.06.2019 № 5476/0-19), вона не працює у Приватному вищому 
навчальному закладі «Медико-природничий університет» ні за основним місцем 
роботи, ні за сумісництвом (копію трудової книжки додано до звернення).

2. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з 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 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 дані його 
підписання. У  матеріалах справи надано копію Акту приймання-передачі нежитлових 
приміщень до договору оренди від 01.05.2017 року №24, тому інформація потребує 
уточнення;

- в матеріалах справи надана копія довідки Інституту імпульсних процесів і 
технологій НАН України №28 від 16.06.2017 року, в якій зазначено, що Приватний 
вищий навчальний заклад «Медико-природничий університет» уклав договір оренди 
нежитлового об’єкту та прилеглої земельної території, що не відповідає предмету 
Договору оренди нежитлового об'єкту від 10.05.2017 року, що зареєстрований в реєстрі 

^а № 472, тобто інформація не відповідає дійсності;



- надано інформацію про використання спортивного майданчика площею 140 кв. 
м. (інформація про соціальну інфраструктуру, текстовий опис), однак копії документів, 
що підтверджують майнові права відсутні, що не відповідає вимогам підпункту З 
пункту 46 Ліцензійних умов;

- договір оренди від 17.03.2017. зареєстрований за № 430. потребує уточнення у 
частині предмету договору, а саме, використання приміщень господарської діяльності 
для гуртожитку;

- договір від 01.03.2019 № 13/19 про співпрацю з спорт-комплексом «New Sport 
Life» не відповідає вимогам Цивільного кодексу;

- у таблиці «Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі» відсутні дані про використання спорт-комплексу «New Sport 
Life», у той же час, заклад надав інформацію про використання зазначеного спорт
комплексу у текстовому описі та у ЄДЕБО, а також надав копію договору про 
співпрацю від 01.03.2019 № 13/19. який укладено із спорт-комплексом «New Sport 
Life»;

Крім того, у матеріалах справи щодо якісного складу проектної групи надано 
інформацію про підвищення кваліфікації викладача Г'етало О. В. в Інституті 
післядипломної освіти Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за темою «Організація і управління 
фармацією», але відповідно до інформації, наданої зазначеним Інститутом, Lстало 
Ольга Володимирівна проходила навчання по підвищенню кваліфікації за іншою 
програмою, а саме, «Розроблення дистанційних курсів з використанням платформи 
Moodle» в групі ВПК 12-08, (свідоцтво від 12.06.2014 № 12СПК 951378), тобто, 
інформація, надана у матеріалах справи не відповідає дійсності.

Також потребує уточнення інформація щодо переліку груп забезпечення 
Приватного вищого навчального закладу «Медико-природничий університет», які 
розташовані на базі спорт-комплексу «New Sport Life» (додаток № 1 до договору про 
співпрацю №13/19 від 01.03.2019 року). - у таблиці «Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються у навчальному процесі» відсутні дані про 
використання спорт-комплексу «New Sport Life», у той же час, заклад надав 
інформацію про використання зазначеного спорт-комплексу у текстовому описі та у 
ЄДЕБО. а також надав копію договору про співпрацю від 01.03.2019 № 13/19. який
укладено із спорт-комплексом «New Sport L ife » .________  ____________
_______________________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 з достовірними даними не раніше ніж через три місяці з дати 
прийняття цього рішення.__________________________________________________



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Приватному закладу «Морський інститут післядипломної освіти імені контр- 

адмірала Федора Федоровича Ушакова» у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищого освітою

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01/378-2019

дата 03.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1535/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної особи Приватний заклад «Морський інститут 
післядипломної освіти імені контр- 
адмірала Федора Федоровича Ушакова»

Ідентифікаційний код юридичної особи 39956476
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою у галузі знань 27 Транспорт зі 
спеціальності 271 Річковий та морський 
транспорт

Ліцензований обсяг 150 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищого освітою

Встановлення невідповідності Ліце 
діяльності закладів освіти, затверджений 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінак 
Кабінету Міністрів України від 10 травн 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саі\ 

- у матеріалах справи відсутні копії 
Херсонський морський коледж), що пе

нзійним умовам провадження освітньої 
і постановою Кабінету Міністрів України 
[и і доповненнями внесеними постановою 
я 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
ле:
актів прийому-передачі майна (орендар 
редбачені підпунктами договорів оренди 

від 30.12.2002 року № 01-45 (п/п. 2.3), 
кт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

від 06.06.2016 року (щодо гуртожитку 
/ діяльність № 8 від 02.01.2019 року (щодо 
санчика площею 780 кв. м.) оформлені з

/ освіти не визначено вид післядипломної 
умов).

від 01.10.2001 року № 01-30 (п/п. 2.1), 
від 16.06.2016 р. № 1786 (п/п. 4.1) (підпун 

- договір про співробітництво № 8 
площею 1800 кв. м.) та Угода про спільну 
спортзалу площею 769,8 кв. м. та мащ 
порушенням Цивільного кодексу України 

Також зазначаємо, що у заяві закладу 
освіти (підпункт 12 пункту 2 Ліцензійних

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у 

сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за встановленою формою 
відповідно Ліцензійних умов;

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов.



Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

діяльності ( розширенні провадження освітньої діяльності) 
у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1 .

Приватний заклад вищої освіти «Карпатський університет імені 
Августина Волошина» для Ужгородського гуманітарно-економічного 
коледжу Карпатського університету імені Августина Волошина

2.

Полтавський національний технічний університет 
імені Ю рія Кондратюка для М иргородського художньо- 
промислового коледжу імені М. В. Гоголя Полтавського 
національного технічного університету імені Ю рія Кондратюка



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері фахової передвищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 102/05-19 Дата 27.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 1493/0/10.1-19 Дата 18.06.2019
Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 

«Карпатський університет імені 
Августина Волошина»

Ідентифікаційний код юридичної особи 31477568
Найменування у відокремленому 
структурному підрозділі юридичної особи

Ужгородський гуманітарно- 
економічний коледж 
Карпатського університету 
імені Августина Волошина

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

39859653

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка здобувачів у сфері 
фахової передвищ ої освіти за 
спеціальністю 122 К омп’ютерні 
науки

Ліцензований обсяг 20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 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):

-відсутні копії документів, що підтверджують право власності, 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного 
циклу освітньої діяльності для Ужгородського гуманітарно-економічного 
коледжу Карпатського університету імені Августина Волошина, оскільки у 
матеріалах справи надано свідоцтво права власності, договори оренди 
відповідно до яких власником/користувачем приміщень є Приватний заклад 
вищої освіти «Карпатський університет імені Августина Волошина», що є 
порушенням вимог підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов;

-якісний склад проектної групи (Адеішвілі Владимір -  вища освіта зі 
спеціальності математика інформатика та обчислювальна техніка, кандидат 
педагогічних наук, доцент; Смірнов В. В. -  вищ а освіта зі спеціальності 
Програмне забезпечення систем; Богаш ІО. П. -  вища освіта зі спеціальності 
Системи технічного захисту інформації), не відповідає вимогам пункту 49 
Ліцензійних умов, оскільки 2 педагогічних працівника (Богаш Ю. П. та



Смірнов В. В.) не мають вищої категорії і кваліфікації відповідно до 
спеціальності, яка ліцензується 122 К омп’ютерні науки;

-у таблиці «Якісний склад проектної групи ...»  відсутня інформація про те, 
чи педагогічні працівники працюють за основним місцем роботи чи за 
сумісництвом, що є порушенням вимог додатку 8 до Ліцензійних умов;

-у таблиці 5.1. Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються в навчальному процесі потребує уточнення інформація про 
документу права користування приміщеннями та площу приміщення 
(інформацію надано щодо університету);

- у таблиці 5.2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщ еннями потребує уточнення інформація про площу навчальних 
приміщень, оскільки до спортивних залів не відноситься водний басейн, 
волейбольне та футбольні поля (інформацію надано щодо університету);

- відсутнє обгрунтування достатності обладнання для провадження 
освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за 
іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується, що є порушенням вимог додатку 9 до Ліцензійних умов;

-відсутня інформація про наявність планів семінарських завдань, завдань 
для лабораторних робіт, навчальних матеріалів для кожної навчальної 
дисципліни та виду професійно-практичної підготовки, а також інформація про 
забезпечення програмами і базами для проходження практики, що є 
порушенням вимог додатку 10 до Ліцензійних умов;

-відсутні документи про отриману вищу освіту директора коледжу (у 
матеріалах ліцензійної справи надано документи лише на ректора 
вищезазначеного університету), що є порушенням вимог підпункту 12 пункту 
64 Ліцензійних умов;

- у текстовому описі щодо 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 раніше отриманими ліцензіями з відповідними 
ліцензованими обсягами потребують уточнення дані в наданих розрахунках, 
оскільки інформація надана для університету;

- у концепції провадження освітньої діяльності потребує уточнення 
інформація про те, який вид освітньої діяльності буде здійснюватися, оскільки 
на титульному аркуші зазначено сферу фахової передвищ ої освіти, а вже 
всередині зазначено про початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти і 
буде видаватися диплом молодшого спеціаліста, що суперечить вимогам 
чинного законодавства. А також не містить інформації про орієнтовний 
перелік спеціалізацій та освітніх програм; професійні стандарти, на 
дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності); порядок 
оцінювання результатів навчання, оскільки надано профіль освітньо- 
професійної програми, що є порушенням вимог підпункту 5 пункту 64 
Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад не 
забезпечив подання інформації про кадрове забезпечення (відсутня інформація 
про спеціальність отриманої освіти, науковий ступінь), та у частині 
матеріально-технічного забезпечення (не завантажено документи, які 
підтверджують право користування приміщеннями для Ужгородського



гуманітарно-економічного коледжу Карпатського університету імені 
Августина Волош ина, що є порушенням вимог пункту 63 Ліцензійних умов.

Слід також зазначити, що ліцензіат використав для формування ліцензійної 
справи форми документів сфери вищої освіти у частині кадрового та 
матеріально-технічного забезпечення, а необхідно для сфери фахової 
передвищої освіти (підпункти 6 та 7 пункту 64 Ліцензійних умов).

Крім того, у заяві відсутня інформація про місце провадження освітньої 
діяльності для відокремленого структурного підрозділу, що передбачено
вимогами додатку 7 до Ліцензійних умов.______________________________________

___________________Пропозиції щодо усунення недоліків;___________________
1. У сунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. П одати нову заяву на отримання ліцензії на провадження освітньої

діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти та документи відповідно до 
Закону та Ліцензійних умов.____________________________________________________



Додаток ^
до наказу Мщістерства освіти і науки 
України Н2019 р. № j 4 О - с<

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері фахової передвищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 83-8-948 дата 28.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
1484/0/10.1-19

дата 14.06.2019

Найменування юридичної особи Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071100
Найменування ВСП ЗВО (у разі 
здійснення освітньої діяльності у 
відокремленому структурному 
підрозділі)

Миргородський художньо-промисловий 
коледж імені М. В. Гоголя Полтавського 
національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка

Ідентифікаційний код ВСП ЗВО 37829171
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищої освіти у галузі знань 
12 Інформаційні технології зі 
спеціальності 122 Комп’ютерні науки

.Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
____________ освітньої діяльності у сфері фахової передвищої ревіз ії_______

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 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 для здійснення навчального процесу (підпункт 3 пункту 64 
Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи у складі проектної групи зі спеціальності 
122 Комп’ютерні науки три особи, з яких дві особи працюють за основним місцем 
роботи, а інформація про Кропивницького С. В. відсутня у Єдиній державній 
електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО), що не відповідає вимогам пункту 
49 Ліцензійних умов;

- також у складі зазначеної проектної групи з трьох осіб тільки дві мають вищу 
категорію, що не відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов.

Крім того інформуємо, що у матеріалах справи зазначено, що площа навчальних 
приміщень становить 12783,7 кв. м., а за розрахунками вона становить 4850,75 кв. м.
(таблиця 2 додатку 9 до Ліцензійних умов)._________ ______________________
_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти за встановленою формою відповідно Ліцензійних умов;

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Л іцензійних у мов.______________________________________________



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 «Норс М арін М енеджмент 
Україна»

2. Приватний заклад освіти «Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

3. Державний навчальний заклад «Скалатський професійний ліцей»

4. Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області»

5. Вище професійне училище № 41 м. Тульчина

6. Державний навчальний заклад «Ніжинський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області»

7. Приватний заклад «М орський інститут післядипломної освіти імені 
контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»



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 1 Дата 23.10.2018
Вх. № заяви ю ридичної особи 1561/0/10.1-19 дата 19.06.2019
Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Норс Марін 
М енеджмент Україна»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 42347586
Вид підготовки, код і найменування професії 
зазначені юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації за 
професією 8340 М атрос

Ліцензований обсяг 30 осіб
Вид підготовки, код і найменування професії 
зазначені юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації за 
професією 8340 М оторист 
(машиніст)

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 
КМУ від 10 травня 2018 р. №  347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 
статті 13 Закону):

-відсутні додатки до договору оренди № 20984091-1840 нерухомого майна, 
що належать до державної власності від 22.02.2018, які є невід’ємною частиною 
цього договору;

-відсутні документи про право користування бібліотекою, медпунктом, 
їдальнею та стадіоном Білгород-Дністровського морського рибопромислового 
технікуму (за договором оренди має право користуватися 5 аудиторіями), оскільки 
в обгрунтуванні достатності обладнання заклад освіти зазначає, що цими 
об’єктами користується;

-у таблицях 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками..» потребує 
уточнення інформація про кількість кабінетів, оскільки інформація не відповідає 
даним таблиць 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків за проф есією ...»;

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих, що є 
порушенням вимог пункту 1, 4 таблиці 1 додатку 15 Ліцензійних умов та вимогам 
державних стандартів професійно-технічної освіти 8340.01.61.00-2014 та 
8340.01.61.00-2014 за професіями 8340 М атрос та 8340 М оторист (машиніст);

відсутня інформація про забезпечення відповідним кабінетом дисципліни 
«М іжнародні морські нормативні документи», що є поруш енням вимог пункту 1, 4 

..таблиці 1 додатку 15 Ліцензійних умов;
- в матеріалах ліцензійної справи відсутня інформація щодо достатності 

обладнання для ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за



якими в навчальному процесі таке обладнання використовується, що є 
порушенням вимог додатку 17 до Ліцензійних умов;

- з професії 8340 Моторист (машиніст);
дисципліну «Основи слюсарної справи та матеріалознавство» 

планується закріпити за Ю р’єв Л. В. (вища освіта зі спеціальності «Суднові 
машини та механізми»), що є порушенням вимог пункту 2 додатку 14 до 
Ліцензійних умов;

відсутнє інформаційне забезпечення з дисциплін «Суднові енергетичні 
установки та їх експлуатація», «Допуски і технічні вимірювання», 
«М атеріалознавство», «Читання креслень», «Основи слю сарної справи та 
матеріалознавство», що не відповідає вимогам пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до 
Ліцензійних умов;

у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес...»  потребує уточнення інформація про спеціальність 
отриманої освіти у Балакіна 1.1., оскільки зазначено лише кваліфікацію;

-в  Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад не забезпечив 
подання інформації про кадрове забезпечення (відсутня інформація про отриману 
вищу освіту), та у частині матеріально-технічного забезпечення (не завантажено 
документи, які підтверджують право користування приміщеннями для Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Норс М арін М енеджмент Україна», оскільки 
завантажено лише договір проведення оцінки об’єкту державної власності), що є 
порушенням вимог пункту 72 Ліцензійних умов;

-у таблицях 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення інформація 
про найменування' документу права користування приміщеннями, оскільки

.інформація не відповідає наданим документам.____________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків :____________________

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на отримання ліцензії на провадження освітньої

діяльності та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. _________



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 юридичної особи 
11

дата 28.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1510/0/10-19

дата 18.06.2011

Найменування юридичної особи Приватний заклад освіти
«Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 -  за заявою,
42798816 -  ідентифікаційний код юридичної 
особи відповідно до відомостей у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань

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

%

професійно-технічне навчання, підвищення 
кваліфікації, перепідготовка за професіями 
8340 Матрос (ліцензований обсяг - 50 осіб), 
8340 Моторист (машиніст) (ліцензований обсяг 
-  50 осіб), підвищення кваліфікації за професією 
7241 Електрик судновий (ліцензований обсяг -  
40 осіб).

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО грудня 2015 р. № 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:

- договір оренди за адресою: 54001, місто Миколаїв, вулиця Артилерійська, 
будинок 6 від 14.05.2019 № 1/748 (площа -  198,4 кв. м) укладено з Державним 
підприємством «У К Р К О Н В Е Р С Б У Д » строком на 7 років до 20.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу;

- договір оренди за адресою: місто Миколаїв, вулиця Декабристів, будинок 41/24 
від 06.05.2019 № 4/77 (площа -  1371,6 кв. м) укладено з Приватним виробничо- 
комерційним підприємством «Ш видкість» строком на 3 роки до 06.05.2026 без 
нотаріального посвідчення, що є порушенням вимог статті 793 Цивільного кодексу; 
крім того у справі відсутня копія акту прийому-передачі зазначених приміщень, на 
який є посилання у розділах 3 та 4 договору;

- у відомостях щодо кількісних та якісних показників кадрового складу вказано 
кількість майстрів меншу, ніж та, яка відповідає заявленому ліцензованому обсягу 
(порушення вимог наказу М О Н  від 30.05.2006 № 419 «П ро  затвердження Положення 
про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 
навчальних закладах»);

- підвищення кваліфікації викладача Гамелаурі А . О., за якою закріплено 
дисципліну «Охорона праці» (за розділом «Професійно-теоретична підготовка» 
матеріалів справи), не відповідає вимогам Положення про організацію роботи з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах

■' і закладах освіти, затвердженого наказом М О Н  від 26.12.2017 № 1669;
- у матеріалах справи відсутній розділ «Технологічні вимоги щодо матеріально-



технічного забезпечення освітньої діяльності на певному рівні професійної 
(професійно-технічної) освіти», отже відсутні дані, які свідчать про наявність в 
оперативному управлінні/керуванні закладу-заявника бібліотеки, медичного пункту, 
пункту харчування, гуртожитку (додаток 15 до Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутній розділ «Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються під час освітнього процесу» (таблиця 1 додатку 17 
до Ліцензійних умов);

- у розділі «Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків за відповідною професією певного рівня» надано інформацію про 
використання • полігону площею1250 кв. м., тренажерного комплексу рятувальних 
засобів площею 1 гектар, а також навчального полігону по боротьбі з пожежами 
площею 60 кв. м., але у матеріалах справи відсутні документи, що підтверджують 
наявність таких полігонів і комплексу у оперативному управлінні/керуванні закладу- 
заявника;

- загальна площа кабінетів, лабораторій та майстерень, зазначених закладом у 
розділі «Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків 
за відповідною професією певного рівня», не відповідає загальній площі приміщень, 
вказаних у договорах оренди; крім того, відсутня інформація про площі всіх 
кабінетів, які використовуються у навчальному процесі;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, надані до 
матеріалів справи, не відповідають вимогам Ліцензійних умов (додаток 18 до 
Ліцензійних умов);

- потребує уточнення інформація закладу щодо кількості найменувань 
підручників, оскільки більшість із них є у наявності лише в одному екземплярі, а 
заклад подає інформацію щодо наявності у бібліотеці 450 тисяч видань за 
заявленими професіями;

- відсутнє 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 (порушення вимог 
приміток додатку 17 до Ліцензійних умов).

- за інформацією Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  
Є ДЕБ О ) здобувач ліцензії не забезпечив подання в електронному вигляді відомостей 
про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти, які передбачені 
пунктом 72 Ліцензійних умов, до ЄДЕБО;

- у заяві зазначено ідентифікаційний код юридичної особи -  14360570, який, 
відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань належить іншій юридичній особі, а 
саме, Акціонерному товариству комерційному банку «П Р И В А Т Б А Н К ».

- у заяві здобувана ліцензії відсутня адреса місцезнаходження юридичної особи.
______________________ 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 юридичної особи 236 дата 03.06.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
1450/0/10.1-19

дата 12.06.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Скалатський професійний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547642
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7212
Електрогазозварник

Ліцензований обсяг Професійно-технічне навчання - 30
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно технічної) освіти__________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- у матеріалах справи відсутній робочий навчальний план з професії 
7212 Електрогазозварник за видом підготовки -  професійно-технічне навчання 
(підпункт 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи дисципліну «Електротехніка з основами промислової 
електроніки» викладатиме Бучко В. О., який має вищу освіту за фахом «Технологія 
та устаткування зварювання» (кваліфікація -  магістр технології та устаткування 
зварювання) і не є фахівцем з електротехніки (пункт 2 додатку 14 до Ліцензійних 
умов);

- не усі дисципліни плану забезпечені викладачами, а саме, дисципліна 
«Основи галузевої економіки» (пункт 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану з професії забезпечені 
підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною 
літературою, а саме, «Надання долікарської допомоги» (підпункт 1 пункту З 
додатку 15 Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи у деяких таблицях невірно зазначені показники і тому 
потребують уточнення, а саме у таблицях:

1) про забезпечення програмами і базами для проходження практики (таблиця 
З додатку 18 до Ліцензійних умов);

2) про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та 
іншою навчальною літературою (таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов);

3) про перелік фахових періодичних видань (таблиця 3 додатку 19 до 
Ліцензійних умов).

Крім того інформуємо, що документи не підписані керівником закладу освіти 
або уповноваженою на це особою (пункт 75 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 
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 юридичної особи 528/02 дата 23.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
1497/0/10.1-19

дата 18.06.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Ніжинський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548794
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7136
Монтажник санітарно-технічних систем 
та устаткування

Ліцензований обсяг Первинна професійна підготовка - 30
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_______
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- за матеріалами справи не усі дисципліни робочого навчального плану із 
зазначеної професії забезпечені викладачами, а саме: «Основи роботи на П К », 
«Основи ринкової економіки», «Електротехніка», «Основи слюсарної справи», 
«Охорона праці та виробнича санітарія» (пункт 2 додатку 14 до Ліцензійних умов):

- не усі дисципліни навчального плану мають навчально-методичне 
забезпечення, а саме: «Основи роботи на П К », «Основи ринкової економіки», 
«Основи законодавства України», «Основи слюсарної справи», «Охорона праці та 
виробнича санітарія» (пункт 4 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану з професії забезпечені 
підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною 
літературою, а саме: «Основи роботи на П К », «Основи ринкової економіки», 
«Основи законодавства України», «Електротехніка», «Охорона праці та виробнича 
санітарія» (пункт 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов).

Крім того інформуємо, що документи не підписані керівником закладу освіти
або уповноваженою на це особою (пункт 75 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
Ліцензійних умов;__________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток ^
до наказу М іністерства освіти і науки 
України від 3 7 . Щ  2019 р. №

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 580 Дата 29.05.2018

Вх. № заяви ю ридичної особи
1474/0/10.1-19

дата 14.01.2019

Найменування ю ридичної особи Вище професійне училищ е № 41 м. 
Тульчина

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02540545

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

розш ирення провадження освітньої 
діяльності за професією 4113 Оператор з 
обробки інформації та програмного 
забезпечення (II і І категорія) первинна 
професійна підготовка

Ліцензований обсяг 50 осіб

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

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

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисциплін: «Техніка пошуку 
роботи», «Безпекг інформаційних і мереж і систем», що не відповідає вимогам 
таблиці 1, 2 додатка 18 до Ліцензійних умов;

- відсутнє забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою 
та іншою навчальною літературою навчальних дисциплін «Техніка пошуку 
роботи», «Безпека інформаційних і мереж і систем», що не відповідає вимогам 
таблиці 2 додатка 19 до Ліцензійних умов;

- у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес за професією» у П іддубняк В. А. відсутні дані щодо 
педагогічного стажу, повних років і відомостей про підвищ ення кваліфікації 
викладача, що передбачені вимогами таблиці 2 додатка 16 до Ліцензійних умов.

- відсутня копія звіту про фінансові результати ліцензіата згідно з вимогами 
пункту 73 ліцензійних умов, у справі знаходиться Баланс на 01 січня 2019 року і 
Кошторис на 2019 рік;

- відсутня фахова освіта у педагогічних працівників: Кривцун А. Л. (диплом 
про освіту за спеціальністю -  Історія, кваліфікація -  історик. Викладач історії) 
для викладання .исципліни «Основи трудового законодавства»; Бойко Ю. О. 
(диплом про рев ;ту за спеціальністю -  механізація сільського господарства,



кваліфікація -  ш женер-механік сільського господарства) для викладання 
дисципліни «Основи електротехніки».

Крім того, у справі не в повному обсязі наявний статут закладу освіти (1, 2 та 
20 сторінка). Звертаємо увагу, що установчі документи не подаються у випадку
подання заяви на розш ирення провадження освітньої діяльності._________________

____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльності та
документи відлові дно до Закону та 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 юридичної особи 513/02 дата 22.05.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
1496/0/10.1-19

дата 18.06.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Ніжинський професійний аграрний 
ліцей Чернігівської області»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548794
Вид освітньої діяльності, код та 7433
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Кравець

Ліцензований обсяг Первинна професійна підготовка - 30
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- за матеріалами справи не усі дисципліни робочого навчального плану із 
зазначеної професії забезпечені викладачами, а саме: «Професійна етика», «Основи 
електротехніки та енергозбереження», «Обладнання швейного виробництва 
(обладнання швейних підприємств)», «Спецмалювання (спеціальний малюнок)», 
«Основи конструювання одягу (конструювання одягу)» (пункт 2 додатку 14 до 
Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни навчального плану мають навчально-методичне 
забезпечення, а саме: «Обладнання швейного виробництва (обладнання швейних 
підприємств)», «Спецмалювання (спеціальний малюнок)», «Основи конструювання 
одягу (конструювання одягу)» (таблиця 1 додатку 18 до Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану з професії забезпечені
підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною 
літературою, зокрема: «Основи галузевої економіки та підприємництва»,
«Професійна етика», «Обладнання швейного виробництва (обладнання швейних 
підприємств)», «Спецмалювання (спеціальний малюнок)», «Основи конструювання 
одягу (конструювання одягу)» (пункт 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов).

Також зазначаємо, що кількість кабінетів у таблицях про забезпечення 
приміщеннями навчального, навчально-виробничого призначення та про 
обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень різниться за кількістю і 
потребує уточнення.

Крім того звертаємо увагу, що документи не підписані керівником закладу
освіти або уповноваженою на це особою (пункт 75 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
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 юридичної особи 
01/379-2019

дата 03.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
1534/0/10.1-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної особи Приватний заклад «Морський інститут 
післядипломної освіти імені контр- 
адмірала Федора Федоровича Ушакова»

Ідентифікаційний код юридичної особи 39956476
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7241
Електрик судновий

Ліцензований обсяг Професійно-технічне навчання -  з 5 до 25
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності (збільшенні ліцензованого обсягу) у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти____________________________________________________

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

- у матеріалах справи відсутня копія акту прийому-передачі майна наявність 
якого передбачена підпунктом 4.1 договору оренди від 16.06.2016 р. № 1786, 
(підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- договір про співробітництво № 8 від 06.06.2016 року (щодо гуртожитку 
площею 1800 кв. м.) оформлений з порушенням Цивільного кодексу України;

- за матеріалами справи не усі дисципліни робочого навчального плану із
зазначеної професії забезпечені викладачами, а саме: «Суднові енергетичні 
установки та допоміжні механізми машинного відділення», «Англійська мова за 
професійним спрямуванням» (пункт 2 додатку 14 до Ліцензійних умов)._____________

_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності 

(збільшення ліцензованого обсягу) у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти за встановленою формою відповідно до Ліцензійних умов;_________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________


