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Додаток:  1
до наказу Міністерству освіти і науки 
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Перелік ліцензіатів, , ,
яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

на початковому рівні (короткому никлі), першому (бакалаврському), 
другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) |

рівнях ВИЩОЇ ОСВІТИ І :: ! : . І |
\ ? . ! І і.

№
з/п

і
Найменування ліцензіатів * 1 ! ' |  '• : ; і д*■ 'І і ■

1. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і ! 
торгівлі» у і | У . | у

2.
Тернопільський національний економічний університет для , И ! 
Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського 
національного економічного університету н 1 ' .■--*...

3.
і і . • .і . і' • ' •

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
. і ■- *і.............1 • ' 1 г- І

4.
і; у ! Д. . \ ] <

Одеський державний екологічний університет
і :| ; і ;«. : і: .

5. *

Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» для Хмельницького інституту соціальних технологій: 
Вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна» | . 1............ ....... , ......,!. і .......

6. Сумський національний аграрний університет
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7. Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія музики 
ім. М. Глінки» Дніпропетровської обласної ради

8.
ч

Сумський державний університет ! ■
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9. Тернопільський національний економічний університет :
■ і .

- - : -

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

і
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т т  •  м  •  • •  •  1 »Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
вищої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Розширення освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом започаткування 
провадження освітньої діяльності за іншим рівнем вищої освіти зі спеціальності 292 
Міжнародні економічні відносини за початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної 
21-20/160

дата 27.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2896/0/10.1-19

дата 17.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01597997

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 292 Міжнародні економічні 
відносини за початковим рівнем (коротким 
циклом)

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



освіти і нау^й? 
2019 р .№  9 ^  J '

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вжд розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
«.початкування освітньої діяльності за спеціальністю 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування на 
початкове му рівні (короткий цикл) вищої освіти
Зих. Ш заяви юридичної особи
• ‘>4-3 У'1 801

дата 09.10.2019

3-м. ./3 заяви юридичної особи
і-М ; ут ! } ;__  : Q

Дата 15.10.2019

3 алпанування юридичної особи Тернопільський національний економічний і 
університет

юттчфічзційнйй код юридичної 33680120

5-.лй:..е чув ання відокремленого 
підрозділу юридичної особи 
юридичної особи

Коледж економіки, права та інформаційних 
технологій Тернопільського національного 
економічного університету

ї^нтифікаційний код 
в ід окремлед ого підрозділу 
Г:0 сї; дзкчнеї особи

37753993

і

3 ид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
т'мціадмгості, зазначені 
ющггрг-шою особою у заяві

підготовка фахівців за спеціальністю 076 
Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність на початковому рівні (короткий 
цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

дензсваз-ікй обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

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
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 171 Електроніка у галузі знань 17 Електроніка та 
телекомунікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства

Вих. № заяви юридичної особи 01/620-06 дата 11.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2841/0/10.1-19

дата 11.10.2019

Найменування юридичної особи Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070944
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 171 Електроніка за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

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

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток - / У
до наказу Мшістедства освіти к науки 
України відУу ^ 2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у  сфері вищої ОСВІТИ
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 
Архітектура та будівництво за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти______

Вих. № заяви юридичної 02/978 дата 10.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2863/0/10.1-19

дата 15.10.2019

Найменування юридичної особи Одеський державний екологічний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26134086

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 193 Геодезія за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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____
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування діяльності за 
спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 22 Охорона здоров’я за 
другим (магістерським) рівні вищої освіти______________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1/24-129

дата 07.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2856/0/10.1-19

дата 15.10.2019

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

30373644

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Хмельницький інститут соціальних технологій 
Вищого навчального закладу «Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини 
«Україна»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

22779254

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
227 Фізична терапія, ерготерапія галузі знань 
22 Охорона здоров’я за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за іншим рівнем вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг галузі 
знань 07 Управління та адміністрування за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3468

дата 11.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2879/0/10.1 -  19

дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 075 Маркетинг за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 025 Музичне 
мистецтво галузі знань 02 Культура і мистецтво за третім (освітньо-творчим) 
рівнем___________________________________ ________________________________

Вих. № заяви юридичної 
252/01-09/19

дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2898/0/10.1-19

дата 17.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровська академія музики ім. М. 
Глінки» Дніпропетровської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214515

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

підготовка фахівців зі спеціальності 025 
Музичне мистецтво за третім (освітньо- 
творчим) рівнем

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

15 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 222 Медицина галузі знань 22 Охорона 
здоров’я за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
11.03/01-01/4706

дата 15.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2876/0/10.1-19

Дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Сумський державний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05408289

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 222 Медицина за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

121 осіб (на рік) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

120 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за 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
і ^початкування освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без 

■ус/л&ддкства за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини галузі знань 
29 Міжнародні відносини за першим (бакалаврським), другим (магістерським)
рівнями вищої освіти
Зих. 22 заяви юридичної особи 

124-36/1800
дата 09.10.2019

Вх. 22 заяви юридичної особи 
2861/0/10.1-19

Дата 15.10.2019

Найменування юридичної особи Тернопільський національний економічний 
університет

(ДаНТйфІКЙЦІЙНЕЙ код юридичної
особи *

33680120

Вид освітньої діяльності, рівень 
■•пщзї освіти, найменування 
: геніальності, зазначені 
юридичною осоосю у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 292 Міжнародні економічні 
відносини за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти

.чщензов&нйи оосяг за ліцензією 120 осіб на рік за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
70 осіб на рік за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти !

Ліцензований обсяг, зазначений 
орддичною особою у заяві

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



Про розширення провадження освітньої діяльності 
лщеезіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1 ЗзпсчаткуБання провадження освіт 
і т?г осіб без громадянства за спє 
1 Соціальні та поведінкові науки за д

ньої діяльності з метою підготовки іноземців 
щіальністю 053 Психологія галузі знань 05 
ругим (магістерським) рівнем вищої освіти

і Вик. Ш  заяви юридичної особи 
01-26/02/1076

дата 08.07.2019

; Bst 70: заяви юридичної особи 
2847/0/10.1-19

Дата 11.10.2019

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

ІДіЕТИфІкацІИЕИЙ код юридичної
особи

02125266

; Учд освітньої діяльності, рівень 
ошмої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 

, юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 053 Психологія за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

.'ііцензоЕаннй обсяг за ліцензією 150 осіб на рік за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 075 Маркетинг галузі знань 07 
Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
3469

дата 11.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2878/0/10.1-19

Дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 075 Маркетинг за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

150 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
100 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

т і  •  • •  •  •  і  * • •  •Вид розширення провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у  сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти____________
Вих. № заяви юридичної особи 
3466

дата 11.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2880/0/10.1-19

Дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

04718013

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

200 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти,
240 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти,
18 осіб (на рік) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
240 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти,
72 особи (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти з можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства



Перелік ліцензій і ів ■
яким розширено провадження ОСВІТНЬОЇ діяльності 

у  сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ осіб Зі вищою освітою

№
з/п

Найменування ліі

; 1

д , :: ■ , .: і|і ■ ' 1 ; : •!І : •
;ензіатів .
• #; *\ • . І
’’ ’ ' . г- і ' ї !'ТІ : 'У

1.
і : 1 і . .. і ‘

Уманський державний педагогічний університет імені Павла ТичиниІ {

2.
і

Одеський державний екологічний університет

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

і



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 провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою____________________________________________________
Започаткування освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 
вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 014 Середня 
освіта (Музичне мистецтво) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка______________

Вих. № заяви юридичної особи 
2255/01

дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2904/0/10.1-19

дата 17.10.2019

Найменування юридичної 
особи

Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125639 .

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
014 Середня освіта (Музичне мистецтво)у 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Ліцензований обсяг 20 осіб



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 розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти з 
підвищення кваліфікації осіб з вищою освітою зі спеціальності 101 Екологія галузі 
знань 10 Природничі науки___________________________________________________

Вих. № заяви юридичної 02/977 дата 10.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2862/0/10.1-19

дата 15.10.2019

Найменування юридичної особи Одеський державний екологічний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26134086

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

підвищення кваліфікації для осіб з вищою 
освітою за спеціальністю 101 Екологія у сфері 
післядипломної освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток *?-'3
до наказу Міністерства освіти і  науки 
України в і д 2019 р. № У У У '1-^

ТГ-.Т _  « •  о •  •  л •про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
їїІЄЛЯДИПЛОМНОЇ освіти для осіб з вищою освітою 

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

| Бод розїїіжрггшж провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної
і________________ ________освіти для осіб з вищою освітою______________________
; запечатування освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія)
; гадузі знань 01 Освіта/Педагогіка - підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладів освіти та установ___________________________________

Вхх, і'Га заяви юридичної особи 0
1-26/02/1344

Дата 10.02.2019

Бх. заяви юридичної особи
2846/0/10.1-19

Дата 11.10.2019

і Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Прикарпатський національний і 
університет імені Василя Стефаника»

іденгийікаційний код юридичної особи 02125266

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації педагогічних і 
працівників закладів освіти та установ , 
за спеціальністю 014 Середня освіта ! 
(Хімія)

Ліцензований обсяг ЗО осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу «Регіональний центр професійної освіти 

інноваційних технологій будівництва та промисловості» 
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 7212 Електрогазозварник 
(первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення 
кваліфікації)_____ _________________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
738

дата 11.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2893/0/10.1-19

дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної освіти 
інноваційних технологій будівництва та 
промисловості»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547820

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації за професією 
7212 Електрогазозварник

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код

ЗГІДНО 3
Класифік
а-тором

професій
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7212
Електрогазозварник Професійно-

технічне
навчання

15
Перший

(початковий)



7212 Електрогазозварник Первинна ЗО Другий
професійна (базовий)
підготовка

7212 Електрогазозварник Підвищення
кваліфікації

15 Другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу «Регіональний центр професійної освіти 

інноваційних технологій будівництва та промисловості» 
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 7137 Електромонтажник з 
освітлення та освітлювальних мереж (первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації)_______________________

Вих. № заяви юридичної особи 
739

дата 11.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2895/0/10.1-19

дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної освіти 
інноваційних технологій будівництва та 
промисловості»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547820

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації за професією 
7137 Електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код Найменування професії Вид Ліцензо- Рівень

ЗГІДНО 3 (класу професійної ваний професійної
Класифік
а-тором

професій
ДК

003:2010

класифікаційного
угрупування

підготовки обсяг
(осіб)

(професійно-
технічної)
освіти



7137 Електромонтажник з 
освітлення та 

освітлювальних мереж

Професійно-
технічне
навчання

15
Перший

(початковий)

7137 Електромонтажник з 
освітлення та 

освітлювальних мереж

Первинна
професійна
підготовка

ЗО Другий
(базовий)

7137 Електромонтажник з 
освітлення та 

освітлювальних мереж

Підвищення
кваліфікації

15 Другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу «Регіональний центр професійної освіти 

інноваційних технологій будівництва та промисловості» 
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 (первинна професійна підготовка, професійно- 
технічне навчання, підвищення кваліфікації)__________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
737

дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2894/0/10.1-19

дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної освіти 
інноваційних технологій будівництва та 
промисловості»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547820

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код

ЗГІДНО 3
Класифік
а-тором

професій
д а

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7231
Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 
засобів

Професійно-
технічне
навчання

15
Перший

(початковий)



7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів

Первинна
професійна
підготовка

ЗО Другий
(базовий)

7231
Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 
засобів

Підвищення
кваліфікації

15 Другий
(базовий)
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Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і, м и  і 
України від «ос /  » ; / ^  2019 № У*/'-/'"

Перелік ліцензіатів, і
яким звужено провадження ОСВІТНЬОЇ діяльності 

у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Херсонський базовий медичний коледж Херсонської обласної ради

2. Таврійський національний університет мені В. І. Вернадського

3. Маріупольський державний університет 1 ' 1

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

5. Житомирський агротехнічний коледж

6.
. . : • і "

Національний авіаційний університет



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-07/236 02.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3262/0/10-19 10.10.2019
Найменування юридичної особи Херсонський базовий медичний коледж 

Херсонської обласної ради
Ідентифікаційний код юридичної особи 02011657

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

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н.)
Після звуження 

(д.ф.н./з.ф.н.)
Підготовка молодших спеціалістів

1201 Медицина 5.12010104 Стоматологія 30/0 0
1201 Медицина 5.12010105 Акушерська справа 35/0 0
1201 Медицина 5.12010106 Стоматологія 

ортопедична
70/0 0

1201 Медицина 5.12010201 Лабораторна 
діагностика

35/0 0

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий Після звуження

Підготовка молодших спеціалістів
22 Охорона здоров’я 226 Фармація 90/0 0

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

Шифр та Код та найменування Ліцензований обсяг, осіб
найменування галузі 

знань
спеціальності Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н.)
Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н.)

Підготовка молодших спеціалістів
1201 Медицина 5.12010101 Лікувальна справа 70/0 1/0
1201 Медицина 5.12010102 Сестринська справа 135/0 2/0
1202 Фармація 5.12020101 Фармація 45/45 0/1



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 
09/12-979-1

дата 26.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3315/0/10-19

дата 16.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070967

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки:

Існуючий Після
звуження

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)

Після
звуження

(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,

від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 27/1/0 0/0/0

0304 Право 6.030401 Правознавство 22/14/0 0/0/0
0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 20/10/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 13/0/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 23/11/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

12/0/0 0/0/0

0201 Культура 6.020105 Документознавство та 
інформаційна діяльність

11/1/0 0/0/0

0502 Автоматика та 
управління

6.050202 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

29/3/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
01-29/830

дата 19.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2707/0/10-19

дата 28.08.2019

Найменування юридичної особи Маріупольський державний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26593428

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

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

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./
вечірня.ф.н.)

Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н./ве 

чірня.ф.н.)
Підготовка бакалаврів:

0304 Право 6.030401 Правознавство 60/35/0 5/5/0



/•? и  
Додаток р г 7
до наказу Міністерства освіти і ш ж и  
України від^ я / ^ 2019 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
01/12-403

дата 03.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3232/0/10-19

дата 09.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070884

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Криворізький економічний інститут 
Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

40783970

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

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н.)
Після звуження 

(д.ф.н./з.ф.н.)
Підготовка бакалаврів:

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна кібернетика 50/25 0/1

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка підприємства 50/25 0/1

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 50/25 1/0

0304 Право 6.030401 Правознавство 75/50 1/1
0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

6.050103 Програмна інженерія 50/50 1/0

2. Припинення провадження частини освітньої діяльності за
спеціальностями:

Підготовка бакалаврів:
0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503 Міжнародна економіка 50/25 0/0



0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 75/50 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 50/25 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 75/50 0/0

Підготовка магістрів:
0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050201 Економічна 
кібернетика

25/25 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

25/25 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050701 Маркетинг 50/25 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

. 50/25 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050701 Маркетинг 50/25 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами)

50/25 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 Облік і аудит 50/25 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування

25/25 0/0

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

8.05010301 Програмне 
забезпечення систем

25/25 0/0



Додаток С'.  ̂
до наказу Міністерства освіти і науки 
України в і 2 0 І  9 р. № ^

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцеизіагу
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 336 02.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3303/0/10-19 11.10.2019
Найменування юридичної особи Житомирський агротехнічний коледж
Ідентифікаційний код юридичної особи 00727966
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти________

Припинення частини провадження освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)
Встановити 

ліцензований 
обсяг, осібДенна/заочна/ве

чірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1

0jL,

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050401
Економіка
підприємництва

50/0/0 0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050702
Комерційна
діяльність

30/0/0 0

3

4

5

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050801 Фінанси і 
кредит

60/0/0 0

0305 Е/кономіка та 
підприємництво

5.03050901
Бухгалтерський облік

50/0/0 0

0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

5.05010101 
Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

50/0/0 0

6 0601 Будівництво 
та архітектура

5.06010113 Монтаж, 
обслуговування 
устаткування і 
систем
газопостачання

50/25/0 0

7 0601 Будівництво 1 5.06010301 50/25/0 0



та архітектура Обслуговування 
устаткування систем 
водопостачання і 
водовідведення

8 0901 Сільське 
господарство та 
лісництво

5.09010102 
Організація і 
технологія ведення 
фермерського 
господарства

25/0/0 0

9 0901 Сільське 
господарство та 
лісництво

5.09010103 
Виробництво і 
переробка продукції 
рослинництва

50/25/0 0

12 1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

5.10010102 Монтаж, 
обслуговування та 
ремонт
електротехнічних 
установок в 
агропромисловому 
комплексі

60/25/0 0

13 1001 Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва

5.10010201 
Експлуатація та 
ремонт машин і 
обладнання 
агропромислового 
виробництва

120/25/0 0

Підготовка бакалаврів
14 0901 Сільське 

господарство та 
лісництво

6.090101 Агрономія 30/0/0 0

Для відокремлених структурних підрозділів 
Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного коледжу (ідентифікаційний код

00727943)
Підготовка молодших спеціалістів

15 0901 Сільське 5.09010103 75/75/0 0
господарство та 
лісництво

Виробництво і 
переробка продукції
рослинництва

16 0901 Сільське 5.09010303 Зелене 50/0/0 0
господарство та будівництво і садово-
лісництво паркове господарствс _____  _/



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 06.31/2374
Вх. № заяви юридичної особи 3336/0/10-19

15.10.2019
17.10.2019

Найменування юридичної особи Національний авіаційний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 01132330
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Припинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)
Денна/заочна/ве

чірня
_____форма_____

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве 
чірня 

_____форма
Підготовка бакалаврів

1 0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 40/0/0 0
2 0301 Соціально- 

політичні науки
6.030103 Практична 
психологія

45/0/0 0

од 0302 Міжнародні 
відносини

6.030202 Міжнародне 
право

50/0/0 0

4 0302 Міжнародні 
відносини та 
архітектура

6.030203 Міжнародні 
економічні відносини

20/0/0 0

5 0302 Міжнародні 
відносини

6.030204 Міжнародна 
інформація

35/0/0 0

6 0302 Міжнародні 
відносини

6.030206
Міжнародний бізнес

25/0/0 0

7 0303 Журналістика 
та інформація

6.030302 Реклама і 
зв’язки 3 
громадськістю (за 
видами діяльності)

40/0/0 0

8 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна 
кібернетика

40/0/0 0



9 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040204 Прикладна 
фізика

15/0/0 0

10 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040301 Прикладна 
математика

15/0/0 0

11 0502 Автоматика 
та управління

6.050202 
автоматизація та 
комп’ютерно -  
інтегровані 
технології

100/0/0 0

12 0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

6.050604
Енергомашинобудув
ання

35/0/0 0

13 0507
Електротехніка та 
електромеханіка

6.050701
Електротехніка та 
електротехнології

90/0/0 0

14 0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та 
наноелектроніка

25/0/0 0

15 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв'язок

6.050902
Радіоелектронні
апарати

15/0/0 0

16 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв'язок

6.050903 
Т ел екомуні кації

65/0/0 0

17 0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційно-
вимірювальні
технології

6.051001 Метрологія 
та інформаційно- 
вимірювальні 
технології

20/0/0 0

18 0513 Хімічна 
технологія та 
інженерія

6.051301 Хімічна 
технологія

60/0/0 0

19 0514 Біотехнологія 6.051401
Біотехнологія

45/0/0 0

20 0514 Біотехнологія 6.051402 Біомедична 
інженерія

20/0/0 0

21 0601 Будівництво 
та архітектура

6.060102 Архітектура 55/0/0 0

22 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070102
Аеронавігація

70/0/0 0

23 1701 Інформаційна 
безпека

6.170101 Безпека 
інформаційних і

80/0/0 0



комунікаційних
систем

24 1702 Цивільна 
безпека

6.170201 Цивільний 
захист

25/0/0 0

2. Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

Підготовка бакалаврів
25 0201 Культура 6.020105

Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

20/15/0 0/15/0

26 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія 50/25/0 0/25/0

27 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030101 Соціологія 10/10/0 0/10/0

28 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 15/30/0 0/30/0

29 0303 Журналістика 
та інформація

6.030301
Журналістика

50/50/0 0/50/0

0304 Право 6.030401
Правознавство

75/30/0 0/30/0

ЗО 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503 Міжнародне 
економіка

15/25/0 0/25/0

31 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

30/25/0 0/25/0

32 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 50/25/0 0/25/0

33 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит

20/15/0 0/15/0

34 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і 
аудит

20/15/0 0/15/0

35 0306 Менеджмент 
і адміністрування

6.030601
Менеджмент

70/60/0 0/60/0

36 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природо
користування

40/10/0 0/10/0

37 0501 Інформатика 
та обчислювальна

6.050101
Комп’ютерні науки

70/40/0 0/40/0



техніка

38 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050102
Комп’ютерна
інженерія

175/50/0 0/50/0

39 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050103 Програмна 
інженерія

65/70/0 0/70/0

40 0502 Автоматика 
та управління

6.050201 Системна 
інженерія

40/30/0 0/30/0

41 0508 Електроніка 6.050802 Електронні 
пристрої та системи

50/15/0 0/15/0

42 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв'язок

6.050901
Радіотехніка

45/40/0 0/40/0

43 0511 Авіаційна та 
ракетно-космічна 
техніка

6.051101 Авіа- та 
ракетобудування

50/15/0 0/15/0

44 0511 Авіаційна та 
ракетно-космічна 
техніка

6.051103 Авіоніка 80/20/0 0/20/0

45 0515 Видавничо-
поліграфічна
справа

6.051501 Видавничо- 
поліграфічна справа

30/20/0 0/20/0

46 0601 Будівництво 
та архітектура

6.060101
Будівництво

110/15/0 0/15/0

47 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101 Транспортні 
технології (на 
повітряному 
транспорті)

75/30/0 0/30/0

48 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070103 
Обслуговування 
повітряних суден

190/50/0 0/50/0

49 0801 Геодезія та 
землеустрій

6.080101 Геодезія, 
картографія та 
землеустрій

45/25/0 0/25/0

50 1301 Соціальне 
забезпечення

6.130102 Соціальна 
робота

20/20/0 0/20/0

51 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 45/25/0 0/25/0

52 1701 Інформаційна 
безпека

6.170102 Системи 
технічного захисту 
інформації

45/10/0 0/10/0



53 1701 Інформаційна 6.170103 Управління 45/10/0 0/10/0
безпека інформаційною

безпекою
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Перелік ліцензіатів, н І”
яким звужено провадження освітньої діяльност і

у сфері професійної (професійгіо-технічної) освіти
І

№
з/п

■ ■ ; 
Найменування ліцензіатіт1 і ; . ; ■.

Міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудової та професійної
1. підготовки і профорієнтації школярів та молоді м. Павлограда

Дніпропетровської області : ■« " ; '• • ' ■ ; і V ;

2.
; ; : і і , .1:

Брошнівський професійний лісопромисловий ліцей -



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 здобувана ліцензії 47 дата 08.10.2019
Вх. № заяви здобувана ліцензії 3311/0/10-19 дата 16.10.2019
Найменування здобувана ліцензії Міжшкільний навчально- 

виробничий комбінат трудової та 
професійної підготовки і 
профорієнтації школярів та молоді 
м. Павлограда Дніпропетровської 
області

Ідентифікаційний код здобувана ліцензії 24229598

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

Зменшення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
професій: __________________ _______________________ _________________________

Код
професії

Найменування
професії

Вид профе
сійної підго

товки

Ліцензо
-ваний
обсяг

Після звуження
Вид профе

сійної 
підго
товки

Ліцензова
ний обсяг

7231

Слюсар з ремонту 
колісних 
транспортних 
засобів

Професійно-
технічне
навчання,

перепідготовка

90

Професійно-
технічне
навчання 90

5122 Кухар

Професійно-
технічне
навчання,

перепідготовка

60

Професійно-
технічне
навчання 60

4112
Оператор
комп'ютерного
набору

Професійно-
технічне
навчання,

підвищення
кваліфікації

90 Професійно-
технічне
навчання

60

4115
Секретар
керівника
(організації,
підприємства,

Професійно-
технічне
навчання,
перепідготов

60 Професійно-
технічне
навчання

60



установи) ка

5220
Продавець
непродовольчих
товарів

Професійно-
технічне
навчання,
перепідготов
ка

60 Професійно-
технічне
навчання

60



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 здобувана ліцензії 255 дата 09.10.2019
Вх. № заяви здобувана ліцензії 3337/0/10-19 дата 17.10.2019
Найменування здобувана ліцензії Брошнівський професійний 

лісопромисловий ліцей
Ідентифікаційний код здобувана ліцензії 02544164

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

Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
професій:__________________________ ______________________ ____________________

Код
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг
Найменування професії Існуючий Після

звуження
7124 Столяр будівельний Первинна професійна 

підготовка
60 0

7132 Паркетник

5220

4211

Продавець продовольчих 
товарів

Контролер-касир

Первинна професійна 
підготовка

зо 0

5220 Продавець продовольчих 
товарів

Первинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання, 

підвищення 
кваліфікації

зо 0

7124 Столяр будівельний Первинна професійна 
підготовка

зо 0

7423 Верстатник
деревообробних верстатів

4121

4115

Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних 

Секретар
керівника(організації, 

підприємства, установи)

Первинна професійна 
підготовка

зо 0

7129 Робітник 3
обслуговування й ремонту 

будівель

Первинна професійна 
підготовка

60 0



Додаток 8
до наказу Міністерства., освіти і нау£с% 
України від (рлУ » 2019 Ш у < /и  ' ^

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження

■

освітньої діяльності у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування лійензіатів

1.
, , і

Міжнародний гуманітарний університет
! "і ' ' ' ■

2.
і • ! . ґ і . . «

Чорноморський національний університет імені* Петра Могили -

3. Ізмаїльський державний гуманітарний університет

4.
і

Донецький національний університет економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського

■

і,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 596 дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2842/0/10.1-19

дата 11.10.2019

Найменування юридичної особи Міжнародний гуманітарний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 26249278
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві_____________________

Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти 
у галузі знань 03 Гуманітарні науки 
зі спеціальності 035 Філологія

Ліцензований обсяг 300 осіб (з урахуванням строків 
навчання)____________________________

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 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:

- термін дії договорів № 1 та № 2 про надання послуг з проживання 
від 27 серпня 2018 року щодо надання ліжко-місць з метою розміщення іногородніх 
учасників освітнього процесу (адреси: м. Одеса, вул. Генуезька, 24; вул. Дача 
Ковалевського, 118, 120) із зазначенням площ (3105 кв. м. та 7250 кв. м.) закінчився 
27 серпня 2019 року (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 1,14 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу і заявленого ліцензованого 
обсягу за заявами ліцензіата) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не відповідає пункту 
33 Ліцензійних умов);

- до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти (далі -  ЄДЕБО) не 
завантажено повну інформацію про кадрове та матеріальне-технічне забезпечення, 
зокрема, не завантажено склад проектної групи, наказ про організацію освітнього 
навчального процесу в декілька змін та ін. (пункт 43 Ліцензійних умов).

Крім того, у концепції освітньої діяльності зі спеціальності зазначено 
орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які не відповідають суті 
спеціальності, а саме: 3320 Вчитель з дошкільного виховання, 3310 Вчитель з
початкової освіти, 4221 Офісний службовець (подорожі)._________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

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

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



Додаток 
до наказу 
України ві

іртерства освітиД лауки 
^ 019  р . № У У _ У - ^

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 592 дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2845/0/10.1-19

дата 11.10.2019

Найменування юридичної особи Міжнародний гуманітарний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 26249278
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти 
у галузі знань 24 Сфера обслуговування 
зі спеціальності 241 Готельно- 
ресторанна справа

Ліцензований обсяг 180 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 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 якісний склад проектної групи зі спеціальності 
241 Готельно-ресторанна справа не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, 
зокрема, з трьох осіб дві особи не мають відповідної кваліфікації із зазначеної 
спеціальності:

- Кізлова О. С. - к. ю. н. (12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових вчень), д. ю. н. (12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право), вища освіта зі спеціальності 
«Правознавство», кваліфікація юрист;

- Райчева Л. 1. - к. е. н. (08.00.03 -  економіка та управління національним
господарством), вища освіта зі спеціальностей: «Бізнес-адміністрування»,
кваліфікація.магістр з бізнес-адміністрування; «Право», кваліфікація магістр права;

- термін дії договорів № 1 та № 2 про надання послуг з проживання 
від 27 серпня 2018 року щодо надання ліжко-місць з метою розміщення іногородніх 
учасників освітнього процесу (адреси: м. Одеса, вул. Генуезька, 24; вул. Дача 
Ковалевського, 118, 120) із зазначенням площ (3105 кв. м. та 7250 кв. м.) закінчився 
27 серпня 2019 року (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 1,14 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу і заявленого ліцензованого 
обсягу за заявами ліцензіата) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не відповідає пункту 
33 Ліцензійних умов);

- до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти (далі -  ЄДЕБО) не 
завантажено повну інформацію про кадрове та матеріальне-технічне забезпечення, 
зокрема, не завантажено склад проектної групи, наказ про організацію освітнього 
навчального процесу в декілька змін та ін. (пункт 43 Ліцензійних умов).



_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері

вищої освіти за встановленою формою відповідно Ліцензійних умов;______________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно

до Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 594 дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2844/0/10.1-19

дата 11.10.2019

Найменування юридичної особи Міжнародний гуманітарний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 26249278
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти 
у галузі знань 26 Цивільна безпека 
зі спеціальності 262 Правоохоронна 
діяльність

Ліцензований обсяг 180 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
_______________ освітньої діяльності у сфері вищої освіти_______________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 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:

- термін дії договорів № 1 та № 2 про надання послуг з проживання 
від 27 серпня 2018 року щодо надання ліжко-місць з метою розміщення іногородніх 
учасників освітнього процесу (адреси: м. Одеса, вул. Генуезька, 24; вул. Дача 
Ковалевського, 118, 120) із зазначенням площ (3105 кв. м. та 7250 кв. м.) закінчився 
27 серпня 2019 року (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 1,14 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу і заявленого ліцензованого 
обсягу за заявами ліцензіата) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не відповідає пункту 
33 Ліцензійних умов);

- до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти (далі -  ЄДЕБО) не 
завантажено повну інформацію про кадрове та матеріальне-технічне забезпечення, 
зокрема, не завантажено склад проектної групи, наказ про організацію освітнього 
навчального процесу в декілька змін та ін. (пункт 43 Ліцензійних умов).

Крім того, у концепції освітньої діяльності зі спеціальності не зазначено 
інформацію про орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується
надавати здобувачам вищої освіти (підпункт 5 пункту 46 Ліцензійних умов)._______
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

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

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



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності і
діцензіату у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 615

Вх. № заяви юридичної особи 
2868/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

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

Ліцензований обсяг

дата 16.10.2019

дата 16.10.2019

Міжнародний
університет

гуманітарний

26249278
Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (короткий цикл) вищої ос ні і и у 
гал уз і з н а н ь 0 7 У11 ра в: і і 1111 я і а
адміністрування зі 
073 Менеджмент з 
здійснювати підготовку 
осіб без громадянства 

(з

спеціальності 
можливістю 

іноземців та

180 осіб 
навчання)

урахуванням строків

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
__________________ освітньої діяльності у сфер і вищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 201 5 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 якісний склад проектної групи зі спеціальності 
073 Менеджмент не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема, з 
трьох осіб дві особи не мають відповідної кваліфікації із спеціальності 073 
Менеджмент:

Лебедєва Н. А., кандидат технічних наук (05.22.06 Залізнична колія), вища 
освіта зі спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті», 
кваліфікація «Інженер з експлуатації морського транспорту»;

Деркач Т. В., кандидат географічних наук (11.00.07 Гідрологія суші, водні 
ресурси та гідрохімія), доктор економічних наук (08.00.05 Розвиток 
продуктивних сил і регіональна економіка»), вища освіта зі спеціальності 
«Гідрологія суші»;

-  терміни дії договорів № 1 та № 2 від 27 серпня 2018 року про надання 
послуг з проживання щодо надання ліжко-місць з метою розміщення іногородніх 
учасників освітнього процесу (адреси: м. Одеса, вул. Генуезька, 24; вул. Дача 
Ковалевського, 118, 120) із зазначенням площ (3105 кв. м. та 7250 кв. м.) 
закінчилися 27 серпня 2019 року (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

-  за розрахунками площа навчальних приміщень Міжнародного 
гуманітарного університету для проведення освітнього процесу становить 1.14 
кв. м. на одного здобувача_ освіти (з урахуванням строків навчання зі



спеціальностей згідно ліцензованого обсягу і заявленого ліцензованого обсягу за 
заявами ліцензіата) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не відповідає пункту 33 
Ліцензійних умов);

-  до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти не 
завантажено повну інформацію про кадрове та матеріал ьне-тс\ні мне 
забезпечення (порушення пункту 43 Ліцензійних умов);

-  відомості щодо обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів не 
містять даних, які обов’язково вносяться до таблиці 3 додатку 4 до Ліцензійних 
умов, зокрема відсутній опис обладнання, ус таткування та обі р\ п ту вапня 
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.

Окрім того, відсутні копії документів, що засвідчують рівень кваліфікації 
членів проектної групи заявленій спеціальності (підпункт 10 пункту 46 
Ліцензійних умов), та інформація щодо наявності навчальних планів з 
обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни 
«Українська мова як іноземна» (пункт 38 Ліцензійних умов). * 1 2
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти за встановленою формою відповідно Ліцензійних у мов;

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



Додаток - Р
до наказу Міністерства освіти.ідпіуки 
України в \ § / / У Р . О 19 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
діцензіату

у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 617 дата 16.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2869/0/10.1-19_________________
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

дата 16.10.2019

Міжнародний 
університет 

' 26249278

гуманітарний

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

Ліцензований обсяг

Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (короткий цикл) витої освіти у 
галузі знань 29 Міжнародні відносини 
зі спеціальності 292 Міжнародні 
економічні відносини з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та і 
осіб без громадянства _

(з180 осіб 
навчання)

урахуванням строків

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міиісірів 
України від 30 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 якісний склад проектної групи зі спеціальності 
292 Міжнародні економічні відносини не відповідно вимогам пункту 2 і  
Ліцензійних умов, зокрема, з трьох осіб дві особи не мають відповідної 
кваліфікації із спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини:

Ківалова Т. С., кандидат юридичних наук (12.00.03 Цивільне право і 
цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право), доклор 
юридичних наук (12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право), вища освіта зі спеціальності «Правознавство»;

Зеркіна О. О., кандидат економічних наук (08.00.05 Розвиток продуктивних 
сил і регіональна економіка), вища освіта зі спеціальності: «Облік і аудит»;

-  терміни дії договорів № 1 та № 2 від 27 серпня 2018 року про надання 
послуг з проживання щодо надання ліжко-місць з метою розміщення іногородніх 
учасників освітнього процесу (адреси: м. Одеса, вул. Генуезька, 24; вул. Дача 
Ковалевського, 118, 120) із зазначенням площ (3105 кв. м. та 7250 кв. м.) 
закінчилися 27 серпня 2019 року (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

-  за розрахунками площа навчальних приміщень Міжнародного 
гуманітарного університету для проведення освітнього процесу становить 1.14 
кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків навчання зі 
спеціальностей згідно ліцензованого обсягу і заявленого ліцензованого обсягм за



заявами ліцензіата) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не відповідає пункту 32 
Ліцензійних умов); і

-  до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти но 
завантажено повну інформацію про кадрове та матеріально-технічне 
забезпечення (пункт 43 Ліцензійних умов);

-  відомості щодо обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів не 
містять даних, які обов’язково вносяться до таблиці 3 додатку 4 до Ліцензійних 
умов, зокрема відсутній опис обладнання, устаткування та обгрунтування : 
достатності обладнання для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, 
що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в іом\ числі 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в 
навчальному процесі таке обладнання використовується.

Окрім того, відсутні копії документів, що засвідчують рівень кваліфікації , 
членів проектної групи заявленій спеціальності (підпункт 10 пункту 46 і 
Ліцензійних умов), та інформація щодо наявності навчальних планів з 
обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни
«Українська мова як іноземна».______________________ _____________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері | 
вищої освіти за встановленою формою відповідно Ліцензійних умов:

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи * 1 2 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату

у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 618

Вх. № заяви юридичної особи
2870/0/10.1-19_________________
Найменування юридичної особи

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

дата 16.10.2019

дала 16.10.2019

Міжнародний
університет
26249278

гума і т ар и  и и

Ліцензований обсяг

Підготовка фахівців за початковим 
рівнем (короткий цикл) вищої ос віти у 
галузі знань 08 Право зі спеціад иное і і 
081 Право з можливістю здійснювані 
підготовку іноземців та осіб без 
громадянства_______
180 осіб
навчання)

(з урахуванням строків

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1 187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті ІЗ Закону), а саме:

-  терміни дії договорів № 1 та № 2 від 27 серпня 2018 року про надання 
послуг з проживання щодо надання ліжко-міспь з метою розміщення іногородніх 
учасників освітнього процесу (адреси: м. Одеса, вул. Генуезька, 24; вул. Дача 
Ковалевського, 118, 120) із зазначенням площ (3105 кв. м. та 7250 кв. м.) 
закінчилися 27 серпня 2019 року (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

-  за розрахунками площа навчальних приміщень Міжнародного 
гуманітарного університету для проведення освітнього процесу становить 1,14 
кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків навчання зі І 
спеціальностей згідно ліцензованого обсягу і заявленого ліцензованого обсягу за . 
заявами ліцензіата) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не відповідає пункт}' 33 | 
Ліцензійних умов);

-  до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти не 
завантажено повну інформацію про кадрове та матеріально-технічне ; 
забезпечення (порушення пункту 43 Ліцензійних умов);

-  відомості щодо обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів не ; 
містять даних, які обов язково вносяться до таолищ о додатку 4 до Ліцензійних 
умов, зокрема відсутній опис обладнання, устаткування та оогрунтування , 
достатності обладнання для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, : 
що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі і 
ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими спеціальностями, за якими в :



навчальному процесі таке обладнання використовується.
Окрім того, відсутні копії документів, що засвідчують рівень кваліфікації | 

членів проектної групи заявленій спеціальності (підпункт 10 пункт)' 46; 
Ліцензійних умов), та інформація щодо наявності навчальних планів з 1 
обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної дисципліни і
«Українська мова як іноземна» (пункт 38 Ліцензійних умов).___________  |
_____________________Пропозиції щодо усун єни я н едолік і в:

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері ! 
вищої освіти за встановленою формою відповідно Ліцензійних умов; 2

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



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 589 дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2843/0/10.1-19

дата 11.10.2019

Найменування юридичної особи Міжнародний гуманітарний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 26249278
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві______________________

Підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 24 Сфера обслуговування зі 
спеціальності 242 Туризм______________

Ліцензований обсяг 180 осіб 
навчання)

(з урахуванням строків

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
________________освітньої діяльності у сфері вищої освіти________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 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 якісний склад проектної групи зі спеціальності 
242 Туризм не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема, з трьох 
осіб жодна не має відповідної кваліфікації із зазначеної спеціальності:

1) Нестерова К. С. -  к. е. н. (08.00.03 -  економіка та управління національним 
господарством), доцент за кафедрою економіки і міжнародних економічних 
відносин, вища освіта зі спеціальностей: «Міжнародні економічні відносини», 
кваліфікація спеціаліст з міжнародних економічних відносин; «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація магістр з менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності;

2) Головченко О. М. -  к. е. н. (08.07.04 -  економіка транспорту та зв’язку), 
д. е. н. (08.00.05 -  розвиток та розміщення продуктивних сил та регіональна 
економіка), доцент за кафедрою культурології, професор за кафедрою економіки і 
міжнародних економічних відносин, вища освіта зі спеціальності «Експлуатація 
водного транспорту», кваліфікація інженер експлуатаційник;

3) Сєрих О. В. -  к. ю. н. (12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право), вища освіта зі спеціальності «Правознавство», 
кваліфікація юрист;

- термін дії договорів № 1 та № 2 про надання послуг з проживання 
від 27 серпня 2018 року щодо надання ліжко-місць з метою розміщення іногородніх 
учасників освітнього процесу (адреси: м. Одеса, вул. Генуезька, 24; вул. Дача 
Ковалевського, 118, 120) із зазначенням площ (3105 кв. м. та 7250 кв. м.) закінчився 
27 серпня 2019 року (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 1,14 кв. їм. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків



навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу і заявленого ліцензованого 
обсягу за заявами ліцензіата) (при нормі - 2,4 кв. метра), що не відповідає пункту 
33 Ліцензійних умов);

- до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти (далі -  ЄДЕБО) не 
завантажено повну інформацію про кадрове та матеріальне-технічне забезпечення, 
зокрема, не завантажено склад проектної групи, наказ про організацію освітнього
навчального процесу в декілька змін та ін. (пункт 43 Ліцензійних умов).___________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

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

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



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
02/633-07

дата 02.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2865/0/10.1- 19

Дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Чорноморський національний університет імені 
Петра Могили

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

23623471

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

започаткування спеціальності 222 Медицина у 
галузі знань 22 Охорона здоров’я за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 24 особи (з урахуванням терміну навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства

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 самел

- на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою відсутня 
інформація про діяльність закладу у повному обсязі (освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність, освітні/освітньо-наукові 
програми, умови навчання та проживання).

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



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 1 -2/221 дата 01.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2900/0/10.1-19

дата 17.10.2019

Найменування юридичної особи Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125467
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Мова 
і література (російська)) 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 5 осіб
Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

40 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільшенні ліцензованого обсягу) у сфері вищої 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 якісний склад групи забезпечення зі спеціальності 
014 Середня освіта (Мова і література (російська)) не відповідає вимогам пункту 
29 Ліцензійних умов, зокрема, одна особа з 11 осіб не має відповідної кваліфікації із 
зазначеної спеціальності (Шевчук Т. С. -  д. філол. н. (10.01.05 -  порівняльне 
літературознавство), вища освіта зі спеціальності «Іноземні мови», кваліфікація 
вчитель французької і англійської мов);

- за матеріалами справи 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 не зазначено інформацію про доступність навчальних приміщень закладу 
освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пункт 33 
Ліцензійних умов);

- у положенні про структурний підрозділ роботи з іноземцями та особами без 
громадянства не зазначено, що до його функцій належить оформлення запрошень на 
навчання, розміщення іноземців та осіб без громадянства у житлові приміщення, 
придатні для проживання (пункт 15 Ліцензійних умов);

- до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти (далі -  ЄДЕБО) не 
завантажено повну інформацію про кадрове забезпечення, зокрема, не завантажено



склад групи забезпечення зі спеціальності (пункт 43 Ліцензійних умов).
Крім того, у заяві ліцензіата невірно зазначено вид освітньої діяльності, а саме, 

розширення провадження освітньої діяльності шляхом збільшення ліцензованого
обсягу. ____________________________________ _____________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

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

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



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

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

В их. заяви юридичної особи
01.01-17/885

дата 11.10.2019

Вх. заяви юридичної особи
2890/0/10.1-19

дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського

ідек-і-иеікащиний код юридичної
особи

01566057

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

започаткування провадження освітньої 
діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 
073 Менеджмент

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

383 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за ступенем бакалавр
67 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за ступенем магістр

'підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, 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:

- група забезпечення не відповідає вимогам пункту 29 Ліцензійних умов. Не ! 
всі члени групи забезпечення мають кваліфікацію відповідно до спеціальності 
о ,  ̂ Менеджмент, яка підтверджується документом про освіту чи науковим і 
ступенем із відповідної спеціальності або науковою, науково-педагогічною, ! 
педагогічною чи іншою професійною діяльністю за спеціальністю 073 
Менеджмент не менш як сімома видами чи результатами, переліченими у пункті 
30 Ліцензійних умов, а саме:

Штик Ю. В,, кандидат економічних наук (08.00.09 -  Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), диплом про вищу освіту за
спеціальністю Облік і аудит;

- недостатньо площі навчальних приміщень для проведення освітнього 1 
процесу (за розрахунком площа становить 1 м. кв. з урахуванням всіх і



І ліцензованих обсягів дійсних ліцензії та зазначених трьох змін навчання), що є 
і порушенням вимог пункту 33 Ліцензійних умов;

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права закладу освіти 
| на основні засоби для здійснення навчального процесу на зазначені у матеріалах 
: справи орендовані площі спортивних залів - 318 м. кв.; гуртожитків -  762 м. кв.;
: етадшна -  2031 м. кв.; спортивних майданчиків -  984 м. кв., а також гуртожитків 
і для проживання іноземних студентів № 3 за адресою вул. О. Васякіна, 54а і № 4 
і за адресою вул. Героїв АТО, 796 (вимога підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних 
і умов);

- відсутній акт оцінки майна станом на 1.02.2018 р. згідно з вимогою пункту 
; 5 додаткової угоди про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що 
■ належить до державної власності від 06.02.2015 № 12/02-5708-ОД;
і - за матеріалами справи відсутня інформація щодо наявності навчальних 
і планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
І дисципліни «Українська мова як іноземна» (вимога пункту 38 Ліцензійних умов);

- не забезпечено подання закладом освіти в електронному вигляді 
відомостей про кадрове забезпечення до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відповідно до вимог пункту 43 Ліцензійних умов.

; Зокрема не зазначено спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про вищу 
і освіту, тема дисертації, кафедра (спеціальність) за якою присвоєно вчене звання 
Також: є розбіжність показників з даними ЄДЕБО щодо матеріально-технічного 
забезпечення та вказаними площами (кв. метрів) приміщень у матеріалах справи;

- не б повному обсязі зазначена інформація у таблиці 1 «Якісний склад групи 
забезпечення...» щодо володіння англійською мовою на рівні В2 Штик Ю. В., за 
вимогою додатка 3 до Ліцензійних умов зазначається наявність сертифіката

і відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не
: нижче ьв з англійської мови.__________________________________________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________

1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
: електронних відомостях відповідно до Закону і Ліцензійних умов;_______________
2) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері

; вищої освіти та документи відповідно до Закону і Ліцензійних умов.____________



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

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

5их. М за яз и юридичної особи 
01.01-17/883

дата 11.10.2019

Р: V І̂хГл ОАаяви юридичної особи
2892/0/10.1-19

дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського__________________________

ідентифікаційний код юридичної 01566057
ососк
ЬйД ОСВіТНЬОІ діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

започаткування провадження освітньої 
діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 
242 Туризм_____________________________

Ліцензований обсяг, зазначений 
зчкою особою у заяві

288 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за ступенем бакалавр
40 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за ступенем магістр______________________

підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
____________ освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої 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 згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- група забезпечення не відповідає вимогам пункту 29 Ліцензійних умов. Не 
всі члени групи забезпечення мають кваліфікацію відповідно до спеціальності 
и4и і уризм, яка підтверджується документом про освіту чи науковим ступенем із 

1 відповідної спеціальності або науковою, науково-педагогічною, педагогічною чи 
Іншою професійною діяльністю за спеціальністю 242 Туризм не менш як сімома 
видами чи результатами, переліченими у пункті 30 Ліцензійних умов, а саме:

Богатирьова Г. А., кандидат педагогічних наук (13.00.04 -  Теорія і методика 
професійної освіти), диплом про вищу освіту за спеціальністю 
Мистецтвознавство;

Назаренко І. А., кандидат технічних наук (05.18.16 -  Технологія харчової 
продукції), диплом про вищу освіту за спеціальністю Технологія харчування;

Романуха О. М., кандидат історичних наук (07.00.01 -  Історія України),

-> т



і диплом про вищу освіту за спеціальністю Історія;
- недостатньо площі навчальних приміщень для проведення освітнього 

| процесу (за розрахунком площа становить 1 м. кв. з урахуванням всіх 
! ліцензованих обсягів дійсних ліцензії та зазначених трьох змін навчання), що є 
і порушенням вимог пункту 33 Ліцензійних умов;

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права закладу освіти 
| на основні засоби для здійснення навчального процесу на зазначені у матеріалах 
! справи орендовані площі спортивних залів -318 м. кв.; гуртожитків -  762 м. кв.;
1 стадіона -  2031 м. кв.; спортивних майданчиків -  984 м. кв., а також гуртожитків 
 ̂ для проживання іноземних студентів № 3 за адресою вул. О. Васякіна, 54а і № 4 
| за адресою вул. Героїв АТО, 796 (вимога підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних 
| умов);

- відсутній акт оцінки майна станом на 1.02.2018 р. згідно з вимогою пункту 
і 5 додаткової угоди про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що 
і належить до державної власності від 06.02.2015 № 12/02-5708-ОД;

- за матеріалами справи відсутня інформація щодо наявності навчальних 
планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної

* дисципліни «Українська мова як іноземна» (вимога пункту 38 Ліцензійних умов);
- не забезпечено подання закладом освіти в електронному вигляді 

! відомостей про кадрове забезпечення до Єдиної державної електронної бази з 
! питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відповідно до вимог пункту 43 Ліцензійних умов.
! Зокрема ке зазначено спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про вищу
освіту, тема дисертації, кафедра (спеціальність) за якою присвоєно вчене звання 

; Також є розбіжність показників з даними ЄДЕБО щодо матеріально-технічного 
і забезпечення та вказаними площами (кв. метрів) приміщень у матеріалах справи;

- не в повному обсязі зазначена інформація у таблиці 1 «Відомості про 
І якісний склад групи забезпечення спеціальності 242 Туризм» щодо володіння 
: англійською мовою на рівні В2 Назаренко І. А., за вимогою додатка 3 до 
’ Ліцензійних умов зазначається наявність сертифіката відповідно до 
і Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не нижче В2 з
; англійської мови.____________ ________________________________________________
і____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;____________________
' 1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях відповідно до Закону і Ліцензійних умов;_______________
2) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

І вищої освіти та документи відповідно до Закону і Ліцензійних умов._____________



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

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

; Вих. № заяви юридичної особи
01.01-17/886

дата 11.10.2019

; Вх. заяви юридичної особи
2891/0/10.1-19

дата 16.10.2019

Найменування юридичної особи Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган- 
Барановського

Ідентифікаційний код юридичної 
! особи

01566057

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 

1 спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

започаткування провадження освітньої 
діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 
071 Облік і оподаткування

Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

|

383 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за ступенем бакалавр
67 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за ступенем магістр

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої 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 згідно з 

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

- недостатньо площі навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу (за розрахунком площа становить 1 м. кв. з урахуванням всіх 
ліцензованих обсягів дійсних ліцензії та зазначених трьох змін навчання), що є 
порушенням вимог пункту 33 Ліцензійних умов;

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права закладу освіти 
на основні засоби для здійснення навчального процесу на зазначені у матеріалах 
справи орендовані площі спортивних залів - 318 м. кв.; гуртожитків -  762 м. кв.; 
стадіона -  2031 м. кв.; спортивних майданчиків -  984 м. кв., а також гуртожитків 
для проживання іноземних студентів № 3 за адресою вул. О. Васякіна, 54а і № 4 
за адресою зул. Героїв АТО, 796 (вимога підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних 
умов);

- відсутній акт оцінки майна станом на 1.02.2018 р. згідно з вимогою пункту



І 5 додаткової угоди про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що 
належить до державної власності від 06.02.2015 № 12/02-5708-0Д;

- відсутній акт приймання-передачі від 31.10.2018 р. згідно з вимогою 
пункту 3 додаткової угоди про внесення змін до договору оренди нерухомого

! майна, що належить до державної власності від 30.08.2017 № 12/02-6416-ОД;
- за матеріалами справи відсутня інформація щодо наявності навчальних 

і планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
І дисципліни «Українська мова як іноземна» (вимога пункту 38 Ліцензійних умов);

- не забезпечено подання закладом освіти в електронному вигляді 
І відомостей про кадрове забезпечення до Єдиної державної електронної бази з 
і питань освіти (далі -  ЄДЕБО) відповідно до вимог пункту 43 Ліцензійних умов, 
і Зокрема не зазначено спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про вищу 
! освіту, тема дисертації, кафедра (спеціальність) за якою присвоєно вчене звання 
| Також є розбіжність показників з даними ЄДЕБО щодо матеріально-технічного 
! забезпечення та вказаними площами (кв. метрів) приміщень у матеріалах справи;

- не з повному обсязі зазначена інформація у таблиці 1 «Якісний склад групи 
1 забезпечення...» щодо володіння англійською мовою на рівні В2 Шевченко Л. Я.,
: за вимогою додатка 3 до Ліцензійних умов зазначається наявність сертифіката 
! відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні не
' нижче В2 з англійської мови._________________________________________________
! Пропозиції щодо усунення недоліків:
: 1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
І електронних відомостях відповідно до Закону і Ліцензійних умов;_______________
! 2) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
і вищої освіти та документи відповідно до Закону і Ліцензійних умов._____________



І. і І ' (; | :
Додаток і 9
до наказу Міщ^терства освіти і науїш 
України |від <<с у Л  ; » ^ 0 .2018 № У У У  ^

Перелік здобувачів ліцензій,
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

і і

№
з/п

« . ;
: • і : ■ ’

Найменування здобувачів ліцензій
У; ; і І. , і

1. Навчально-методичний центр цивільного захисту та б 
Чернівецької області

взпеки життєдіяльності■ ' і 
» ! ‘

2. Навчально-методичний центр цивільного захисту та б 
Хмельницької області

езпеки життєдіяльності. ;

г



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вих. № заяви юридичної особи 06-06/546 дата 15.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2906/0/10.1-19

дата 17.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 32027442
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві______________________

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

Ліцензований обсяг 1100 осіб (з урахуванням строків 
навчання)__________________________

Підстави для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії на 
_______ провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу за 
розрахунком становить 0,23 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

- 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» 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов);

-у  таблиці 4 матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому 
форматі щодо обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 
діяльності, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця З 
додатку 4 до Ліцензійних умов);

- потребує уточнення інформація про наявність соціально-побутової 
інфраструктури, зокрема, медичного пункту, актової чи концертної зали, 
спортивної зали, стадіону та/або спортивних майданчиків (пункт 37 Ліцензійних 
умов);

- в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення 
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та ін ш и х



маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних 
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів (пункт 33 Ліцензійних умов);

- здобувай ліцензії не забезпечив подання в повному обсязі даних та 
відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО)._______

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.



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-80/797 дата 16.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2907/0/10.1-19

дата 17.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 26158709
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

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

Ліцензований обсяг 1000 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії на 
___________ провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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

- площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу за 
розрахунком становить 0,74 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

- 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, подані не в повному обсязі, оскільки відсутні розрахунок орендної 
плати / договір страхування об’єкту оренди / акт оцінки Майна / акт приймання- 
передачі, що є невід’ємними і складовими частинами договору оренди № 23 б 
нежитлового приміщення (нерухомого майна), договору оренди комунального 
майна міста Славута № 15, договору оренди приміщення № 51-12/18 та 50-12/18;

- 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» 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов);

-у  таблиці 4 матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому 
форматі щодо обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої 
діяльності, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця З



додатку 4 до Ліцензійних умов);
- потребує уточнення інформація про наявність соціально-побутової 

інфраструктури, зокрема, медичного пункту, пунктів харчування, актової чи 
концертної зали, спортивної зали, стадіону та/або спортивних майданчиків 
(пункт 37 Ліцензійних умов);

- в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення 
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних 
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів (пункт 33 Ліцензійних умов);

- здобувач ліцензії не забезпечив подання в повному обсязі даних та
відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення закладу освіти до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО)._____________

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.____


