
Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському), 
другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому)

рівнях вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1 . Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2. Комунальний заклад вищої освіти
«Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради»

3. Луцький національний технічний університет

4. Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет»

5. Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний педагогічний університет»

6 . Рівненський державний гуманітарний університет

7. Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського

8. Київський національний університет технологій та дизайну

9. Уманський національний університет садівництва

10. Інститут української мови Національної академії наук України



П ро розш ирення провадж ення о світньої д іяльно сті ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

__________ Вид провадж ення о світньої д іяльності у сфері вищ ої освіти__________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом запо чаткуван н я  освітньої 
діяльності зі спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за початковим рівнем (коротким циклом)________

Вих. № заяви юридичної 
2333/01

дата 24.10.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
3033/0/10.1-19

дата 28.10.2019

Найменування ю ридичної особи Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125639

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

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) за початковим рівнем 
(коротким циклом)

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (з урахуванням строків навчання)



П ро розш ирення провадж ення о світньої д іяльно сті ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

________  В ид провадж ення о світньої д іяльності у сфері вищ ої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом запо чаткуван н я  освітньої 
діяльності зі спеціальності 015 Професійна освіта (Харчові технології) галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка за початковим рівнем (коротким циклом)______________

Вих. № заяви ю ридичної 
2323/01

дата 23.10.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
3032/0/10.1-19

дата 28.10.2019

Найменування ю ридичної особи Уманський державним педагогічний 
університет імені Павла Тичини

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125639

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

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

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(зідлозілно до статті Зі 5 З&крцу України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
і ' 1 ш ! ■

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1 Започаттуваняя освітньої діяльності за спеціальністю 012 Дошкільна освіта 
галузі знань 01 Освїта/Педагогіка на початковому рівні (короткий цикл) вищої
освіти . : .

і Вих. заяви юридичної оЬоби
і П ' 7 ' 2; О  • 3

дата 29.10.2019
і

Бх. Кй зачни юридичної особи
г *  :  і  /\ -г л

1 оО/д/о/Щ.і— і ь

Дата 30.10.2019
і

‘ Найменування; юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти | 
«Дніпровський педагогічний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради»

і Ідентифікаційний код юридичної
■ . ;

40717740

Вид освітньої діяльності*, рівень 
, вищої освіти, найменування 
і спеціальності, зазначені 

ю р и д и ч н о ю  особою у заяві

підготовка фахівців за спеціальністю 012 
Дошкільна освіта на початковому рівні 
(короткий цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією
і

• Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

300 осіб (з урахуванням строків навчання)
і



‘ -■ ї. “ к- : ■
Про-розширення провадження освітньої діяльності 

, дщензіату у сфері вищої освіти
(від дсЛцко до статті Ш Зйфцу України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

В.ид розширення прорідж енім  освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 013 Початкова освіта галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка на початковому рівні (короткий цикл) вищ ої освіти

' В ех . ІЗ заяви юридичної особи 
; 372

дата 29.10.2019

і Зх, і загни юридичної особи
'■ ,« •' і 1 -і і >) О і Ч/ 0 /1И. і — і  5у

Дата 30.10.2019

■ Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищ ої освіти 
«Дніпровський педагогічний коледж» 
Дніпоопетровської обласної ради»

ІДЄгТ ИШ. та ЦІННИЙ к о д  юридичної
; особи і

40717740

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

І Ліцензований обсяг за ліцензією

підготовка фахівців за спеціальністю 013 
Початкова освіта на початковому рівні 
(короткий цикл) вищ ої освіти

’ , іщжзоватгйь обсяг, зазначений 
ютчщ їчн' ю особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання)

* ї у ■



Про розш ирення провадж ення освітн ьо ї д іяльн ості 
л іцензіату  у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадж ення освітньої д іяльн ості у сфері вищ ої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 053 «Психологія» у галузі 
знань 05 Соціальні та поведінкові науки за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
1110-02-35

дата 19.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3065/0/10.1 -  19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05477296

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

підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 053 
«Психологія» у галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки

Ліцензований обсяг 80 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

т» • •• • • ■ • •• •Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої О С В ІТ И

Розширення провадження освітньої 
новою сп ец іал ьн істю  025 М у зи ч н е  
мистецтво за першим (бакалаврським)

діяльності шляхом започаткування за 
м и стец тво  гал у зі зн ан ь  02 К у л ьту р а  і 
рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи: 374 Дата: 31.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи: 
3119/0/10.1-19

Дата: 01.11.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21595240

Вид освітньої діяльності, зазначений 
у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 025 Музичне мистецтво 
за першим (бакалаврським) рівнем

Ліцензований обсяг 140 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльносгі 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 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я 
людини) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної особи 72-19-1247 дата 22.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3010/0/10.1-19

дата 25.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 38177113
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я людини) за другим 
(магістерським) 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 розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії у галузі знань 29 Міжнародні відносини за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 01-07/1033 дата 25Л 0.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3035/0/10.1-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Рівненський державний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 25736989
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

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

40 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розш ирення провадження освітньої д іяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадження освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1107-02-35

дата 19.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3068/0/10.1 -  19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05477296

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

підготовка фахівців за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки у галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків навчання)



П ро розш ирення провадження освітньої д іяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадж ення освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 014 Середня освіта 
(Інформатика) у галузі 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1109-02-35

дата 19.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3069/0/10.1 -  19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05477296

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

підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 
014 Середня освіта (Інформатика) у галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка

Ліцензований обсяг 120 осіб (з урахуванням строків навчання)



до наказу М іністерства освіти і ишш 
України від Оь • '/  2019 р. № У</У'сС

Про розш ирення провадж ення освітн ьо ї д іяльн ості 
л іцензіату  у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадження освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 191 Архітектура та 
містобудування у галузі знань 19 Архітектура та будівництво за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. М> заяви юридичної особи 
1106-02-35

дата 19.1 0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3070/0/10.1 -  19

дача 30.10.2019

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний університет
1 де нти ф і ка ц і й ний код 
юридичної особи

05477296

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

підготовка фахівців за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 
191 Архітектура та містобудування у галузі 
знань 19 Архітектура та будівництво

Ліцензований обсяг 60 осіб (з урахуванням строків навчання)



до наказу М іністерства освіти і 
України від ^  / /  2019 р. №

П ро розш ирення провадж ення освітньої д іяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадж ення о світньої д іяльності у сфері вищ ої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом запо чаткуван н я  освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
01/956

дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3057/0/10.1 -  19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Вінницький державний педагогічний 
університет імені М ихайла Коцюбинського

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125094

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

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

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



П р о  розш ирення провадж ення освітньої д іяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадж ення о світньої д іяльності у сфері вищ ої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом запо чаткуван н я освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01/957

дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3058/0/10.1 -  19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Вінницький державний педагогічний 
університет імені М ихайла Коцюбинського

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125094

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (з урахуванням строків навчання)



П ро розш ирення провадження освітньої д іяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадження освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності 113 Прикладна 
математика у галузі знань 1 1 М атематика та статистика за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 1142-02-35

дата 26.10.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 3066/0/10.1-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної 
особи

Луцький національний технічний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

05477296

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 113 Прикладна математика у галузі 
знань 11 М атематика та статистика за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

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



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 В И Щ О Ї О С В ІТ И

Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки 
іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 
05 Спеціальні та поведінкові науки за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
04-70/2254

Дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3047/0/10.1-19

Дата 19Л0.2019

Найменування юридичної особи Київський національний університет 
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070890

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 
Спеціальні та поведінкові науки за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 195 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
120 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти;
23 особи (на рік) за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти.

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

780 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; 
92 особи(з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти;



ГІро розш ирення провадження освітньої д іяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вид розш ирення провадження освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти
Збільш ення ліцензованого обсягу за спеціальністю 203 Садівництво та 
виноградарство у галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01-10/1067

дата 30.10.2019

Вх. № заяви  ю р и д и ч н о ї  о с о б и  
312 8 /0 /1 0.1 -  19

дата 01.11.2019

Найменування ю ридичної 
особи

Уманський національний університет садівництва

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00493787

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

Підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 203 Садівництво та виноградарство 
у галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг збільшення з 75 осіб до 250 осіб (з урахуванням 
строків навчання)



освіти і науки 
2019 р.№  9 * 9 '* *

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 В И Щ О Ї О С В ІТ И

Розширення провадження 'ОСВІТНЬОЇ діяльності шляхом збільшення 
ліцензованого обсягу за спеціальністю 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні 
науки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
307/461

Дата 18.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3011/0/10.1-19

Дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Інстн; ут української мови Національної 
академії наук України

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21569266

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

підго: )вка здобувачів вищої освіти за 
спец: іьністю 035 Філологія за третім 
(осві і ;. ьо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 4 особи (на рік)
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

36 ос: 5 (з урахуванням строків навчання)



Додаток 2

П е р е лік  здобувачів ліцензій  (ліцензіатів),
я ки м  видано л іц ен зії; ' | \\

на провадж ення о світньої д іяльності 
(розширено провадження о світньо ї д іяльності)  

у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) ревіти

№
з/п-

Найменування Здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1.
2 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій

І
2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Привільський . 

професійний ліцей» | . і :у. ....... 2. У  . .

до наказу М іністерства освіти і щ уки  
України від » /У  2019 № 7 ^9  у (



П ро видачу л іц ен зії на провадження освітньої д іяльності здобувану ліц ензії
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

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

Вид розш ирення провадж ення освітньої д іяльності у сфері професійної
(п рофе с ій н о-тех 11 і ч ної) освіти______________________

Започаткувавші освітньої діяльності за професією 5169 Рятувальник гірський

Вих. № заяви ю ридичної особи 
1767

дата 29.1 0.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3051/0/10.1-19

дата 29.10.2019

Найменування юридичної особи 2 Спеціальний центр швидкого 
реагування Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14372923

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

професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації за професією 
5169 Рятувальник гірський

Започаткувавші освітньої діяльності за професіями:

Код З Г І Д Н О  3 

Класифікаторе 
м  професій ДК 

003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензовані-! 
й обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

5169 Рятувальник
гірський

професійно- 
технічне навчання

зо другий
(базовий)

5169 Рятувальник
гірський

підвищення
кваліфікації

зо другий
(базовий)



Додаток <Л Л
до наказу М іністерства осв^ц ід іауки  України 
від 0 6 0 //  2019 р. № Уг/9-0

П ро розш ирення провадження освітньої д іяльності ліцензіату  
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

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

Вид розш ирення провадж ення освітньої д іяльності у сфері професійної 
_________________________ (проф есійно-технічної) освіти____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7136 М онтажник санітарно- 
технічних систем і устаткування (перепідготовка, підвищення кваліфікації)______

Вих. № заяви юридичної особи 
361

дата 21.10.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2991/0/10.1-19

дата 24.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02540752

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Перепідготовка, підвищення 
кваліфікації за професією 
7136 М онтажник санітарно-технічних 
систем і устаткування

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

7136 М онтажник санітарно- Перепідготовка 15 Перший
технічних систем і (початковий)

устаткування

7136 М онтажник санітарно-
технічних систем і Підвищення 15 Другий

устаткування кваліфікації (базовий)



Додаток УЗ
до нш ^зуЛ Ііністерства освяти ф^-іауки України 
від ^  / /  2019 р. № 7</У''^

П ро розш ирення провадження освітньої д іяльності ліцензіату  
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

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

Вид розш ирення провадж ення освітньої д іяльності у сфері професійної 
_________________________ (проф есійно-технічної) освіти_______
Започаткування освітньої діяльності за професією 7129 Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків (первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, перепідготовка)_______ ____________________

Вих. № заяви юридичної особи 
362

дата 21.10.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
2990/0/10.1-19

дата 24.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02540752

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 7129 
Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код

З Г І Д Н О  3

Класифік
а-тором

професій
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

В ид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно
технічної)
освіти

7129 Робітник 3 Первинна ЗО Другий
комплексного професійна (базовий)

обслуговування й підготовка
ремонту будинків



7129 Робітник 3 
комплексного 

обслуговування й 
ремонту будинків

Гірофесійно- 
техніч не 
навчання

15
Перший

(початковий)

7129 Робітник 3 
комплексного 

обслуговування й 
ремонту будинків

Перепідготовка 15 Перший
(поча гковий)



П ер елік  ліцензіатів,
я ки м  оформлено л іц ен зії на провадж ення  

о світньо ї д іяльно сті у сфері фахової передвищ ої освіти
< І

:№
з/п

і •• 1 . • ' - . . {
Найменування ліцензіатів

1.
Національний університет водного господарства та 
природокористування

, 2. : Національний університет біоресурсів і природокористування України

3.
Комунальний вищий навчальний заклад І рівня [акредитації Полтавської 
обласної ради «Лубенське медичне училище» 4

; 4.
Комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський коледж 
культури і мистецтв» ■ : , |і

5. Національний університет «Запорізька політехніка»

6.
| .4  •

М иколаївський державний коледж економіки та харчових технологій

; х ' Національний університет фізичного вихЬВання і спорту України

> 8. Уманський національний університет садівництва

1  9-
Білоцерківський національний аграрний університет,, , у .  ■ ,

І  10. Національна металургійна академія України

Г  п ." Ж итомирський кооперативний коледж бізнесу і права ; 1

: "12.
Комунальний заклад «Чернівецький обласний коледж мистецтв 
ім. С. Воробкевича» : з\ : . ■ :

із.” Запорізький національний університет ,

і 14.
Комунальний заклад вищ ої освіти «Кам’янський медичний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради» 4 ■ п ’г

1 15. Кропивницький коледж механізації сільського господарства

і 16- Херсонське вище училище фізичної культури Херсонської обласної ради

і 17. Одеський державний екологічний університет

: 18,
Полтавський національний технічний університет 
імені Ю рія Кондратюка



і 19.І ! Прилуцьке медичне училище . ■

20. Київський національний університет технологій та дизайну

; 21. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка і; 1 і "

! 22.
і і Львівський національний аграрний університет ,

23.
, ] - — ----------------~~

Товарної во з обмеженою відповідальністю «Харківський університет»

. 24. Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради ; :

: 25. Лисйчанський промислово-технологічний коледж

: 26. Таращ анський державний технічний та економіко-правовий коледж

27. Комунальний заклад «Покровський педагогічний коледж»

28. Комунальний заклад «Кремінський медичний коледж»

29. Заклад вищ ої освіти «Криворізький будівельний коледж»

ЗО. Черкаський політехнічний технікум
•2 . ]: V

31. Комунальний вищ ий навчальний заклад Київської обласної; ради 
«Бргуславський гуманітарний коледж імені І. С. Нечуя-Левицького»

32.
Е • ' _; ...... .

Калуський коледж культури і мистецтв

33. Вище професійне училищ е № 25 м. Хмельницького ,

34. Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний 
університет України» Д ;



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

! Ьих. ік заяви юридичної особи
001-1708

дата 02.10.2019

Вх. 1 ■ заяви юридичної особи
3346/0/10-19

дата 18.10.2019

Найменування юридичної особи
1

Національний університет водного 
господарства та природокористування

Ідентифікаційний код юридичної
1 особи

02071116

і 1 і1І::±р Галузь знань Код Найменування Ліцензований
' . .. спеціальності -спеціальності обсяг, осіб
, 3.1 лі (на одному 

курсі (році 
навчання)

Длм відокремлених структурних підрозділів
Е т єш т сьщ ш й  лісотехнічний коледж Національного університету водного І 

господарства та природокористування (ідентифікаційний код
_________ відокремленого підрозділу юридичної особи -  38892679)__________

Підготовка фахового молодшого бакалавра
!

■ і. ; о?
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 50

!
• і

!

У правління та 
адміністрування

072
Фінанси, банківська

справа
та страхування

ЗО

,5. , 20
Аграрні науки та 

продовольство
205 Лісове господарство 200

4 20
Аграрні науки та 

продовольство 206
Садово-паркове

господарство зо

і Технічний коледж Національного університету водного господарства та 
я с гредокористув&кня (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  25950174)



Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування 40

і

: 2. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси, банківська 
справа та 

страхування
40

10 Природничі науки 101 Екологія 40

4.
•Т

11
Математика та 

статистика 113 Прикладна
математика

50

, <_ ІЗ
|

Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 50

л 15
.

Автоматизація та 
приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

50

іІ
7 ,

,

Хімічна та
біоінженерія 161 Хімічні технології та 

інженерія 50

г ' ЇО 8.і --
Архітектура та 

будівництво 192 Будівництво та 
цивільна інженерія 50

ІСостоіїільськмй будівельно-технологічний коледж Національного 
університету водного господарства та природокористування 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
33871775)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і 16
Хімічна та 

біоінженерія 161 Хімічні технології та 
інженерія

55

2. 19
Архітектура та 

будівництво 192 Будівництво та 
цивільна інженерія 100

Рівненський автотранспортний коледж Національного університету 
жодного господарства та природокористування (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  02128359)



Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 1
*■

27 Транспорт 274 Автомобільний
транспорт 280

2. 27 Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

265

Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету 
водеого господарства та природокористування (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -00301977)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 02 Культура і 
мистецтво 022 Дизайн зо

02
Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо

07
Управління та 

адміністрування 071
Облік та 

оподаткування 80

А

І
07

Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
зо

-

, п і Механічна 
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування 60

—

6. 14 Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

ЗО

0©т—
Н

Виробництво та 
технології 182

Технології легкої 
промисловості 90

о. 24
Сфера

обслуговування 242 Туризм зо



науки 
УС

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. ІД заяви юридичної особи
2224

дата 04.10.2019

Ех. На заяви юридичної особи
3252/0/10-19

дата 09.10.2019

Найменування юридичної особи Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493706

Шкір Галузь знань Код Найменування Ліцензований
спеціальності спеціальності обсяг, осіб

І знань (на одному
курсі (році

1 навчання)
Для відокремлених структурних підрозділів

Ешсікремлший підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж» 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -  
_____________________39214900)_____________________________ _

Підготовка фахового молодшого бакалавра

. І
1. : 07

і

Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
20

і
7 і 07

Управління та 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 20

і. л__

адміністрування діяльність

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
зртгродокористування України «Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім. О. Майнової» (ідентифікаційний код відокремленого
підрозділу юридичної особи -  33935089) 

Підготовка фахового молодшого бакалавра



1 І . 0 7
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
45

2. и / Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 55

1

1 -з, 0 7
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

60

і•
А 20

Аграрні науки і 
продовольство 205 Лісове

господарство 25

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. 

Хр&пливого» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу
юридичної особи -  34492264)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 Г)П V /
Управління та 
адміні стру вання 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
25

л-Г
2. К)І

Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
25 і

І

Природничі науки 101 Екологія 25

Інформаційні
технології 123 Комп'ютерна

інженерія
3 5

|
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Мукачівський аграрний коледж» 

іідезтифікащшнжи код відокремленого підрозділу юридичної особи -
35077585)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
'

і, 1 19 
І

Архітектура та 
будівництво 193 Геодезія та 

землеустрій 25
|

л )А
Сфера

обслуговування 242 Туризм 50

—> ь о » "іґ ~тг • в лл- ь а оіЗіддзсремлении підрозділ Національного університету біоресурсів 1



природокористування України «Іртиський економічний коледж» 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

33295386)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1і • 0 7
Управління та 

адміністрування 075 Маркетинг ЗО

? 1 2
Інформаційні

технології
123 Комп'ютерна

інженерія
50

V «_» я • 'C'Y • • • я •відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
изиродокоідаетування України «Немішаївський агротехнічний коледж» 

(ідентифіікаційнкй код відокремленого підрозділу юридичної особи -
33295412)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

іІ , 2 0
Аграрні науки і 
продовольство 207 Водні біоресурси 

та аквакультура зо

#*■
*• ' ■ Транспорт 275

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті)

40

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний коледж» 
{ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

39214962)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
І

і. 071
і

Упоавління таі
адміністрування 071 Облік і

оподаткування
40

2. ! 12
Інформаційні
технології 123 Комп'ютерна

інженерія ЗО

Автоматизація та Автоматизація та

ІЗ. 1 15
приладобудування 151 комп’ютерно-

інтегровані 25

технології

4. 27 Транспорт 275 Транспортні 
технології (на

зо



автомобільному
транспорті)

--„—ж 9 *_0 І_3 •  •  ТГ ЇГ •  •Відокремлений структурним підрозділ Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Рівненський коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування 

України» (Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної
особи -  40266301)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
Управління та Фінанси,

І, 07 ад міні стрування 072 банківська справа 50
та страхування



Оформленим ліцензії н а  провадження о с в і т н ь о ї  д і я л ь н о с т і  

л і ц е н з і а т у  у  с ф е р і  ф а х о в о ї  п е р е д в н щ о ї  о с в і т и

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вйх. Лк заяви юридичної особи
382

дата 07.10.2019
1

Вх. заяви юридичної особи
3289/0/10-19

дата 11.10.2019 і
!

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
І рівня акредитації Полтавської обласної 
ради «Лубенське медичне училище»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011539

У? І Шифр 
з/п і галузі

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра
, і 22 Медицина 223 Медсестринство 180



О ф орм лення л іц ен зії на провадження о світньо ї д іяльності 
ліц ензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. ій заяви юридичної особи
156

дата 07.10.2019

Вх. Кі заяви юридичної особи
3317/0/10-19

дата 16.10.2019

1 Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«Олександрійський коледж культури і 
мистецтв»

Ідентифікаційний код юридичної
ссоон

02214691

з/п і . .  о .  Л’/Л І
. | знань 

, і

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

П ід го то вка фахового молодшого бакалавра
* ґ\;

і і
' ' ‘ |
■ і

Культура і 
мистецтво

028 Менеджмент
соціокультурної

діяльності

75

і 02
' ,, !£. , і

Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

40

_  і 02
! .3 1

Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 33

! | 02і
: і
! 4. і
: і| І

І

Культура і 
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

16



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. Хй заяви юридичної особи
32-06/3895

дата 10.10.2019

Вх. ій заяви юридичної особи
3359/0/10-19

дата 18.10.2019

' Найменування юридичної особи Національний університет «Запорізька 
політехніка»

Ідентгфікаційнкй код юридичної
С 2с О±'1

02070849

• н - і • ‘  ̂і)
с/н галузі 

і знань

І

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Запорізький гуманітарний коледж Національного університету 

«Запорізька політехніка» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу
юридичної особи -  37255750)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і. ! І  і Освіта/Педагогіка 017
Фізична культура і 

спорт 90

/̂  І Право 081 Право 50

2чі
Сфера

обслуговування 242 Туризм 80

Запорізький електротехнічний коледж Національного університету 
«Запорізька політехніка» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  34910725)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
Культура і' 1 г  і
мистецтво

5 1
022 Дизайн ЗО



і !
2.: 05І(і

Соціальні та 
новедінкові науки 051 Економіка 75

! 1і ч л: -• і 2.у .»; І
І :

Інформаційні
технології

121
Інженерія

програмного
забезпечення

60

: А і ІЛ *г.:
Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 80

- 1 д 
-'■! *■

' 1

Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

165

* 17і - ' ,
Електроніка та 
телекомунікації 171 Електроніка ЗО

Запорізький коледж радіоелектроніки Національного університету 
«Запорізька політехніка» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  34910699)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І А п
Математика та 

статистика 113 Прикладна
математика

ЗО

і ^
■■ 2.1 ^

Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія 60

о ; і 3 
і :

Автоматизація та 
приладобудування 151

Автоматизація та 
комп’ютерно- 

інтегровані 
технології

зо

4. 17
Електроніка та 
телекомунікації 171 Електроніка 90

в ; 7 *7 < і. / ^.
і

Електроніка та 
телекомунікації

172 Телекомунікації та 
радіотехніка 90

Бз донський машинобудівний коледж Національного університет}/
, «Запорізька політехніка» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  35421414)

Підготовка фахового молодшого бакалавра



з

-1- ■ 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси, банківська 

справа та 
страхування

55

і 3 Механічна
інженерія 131 Прикладна механіка 140

*5 13 Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування

60

А 27 Транспорт 274
Автомобільний

транспорт
50

Техмацький механічний коледж Національного університету «Запорізька 
політехніка» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної

особи -  36977179)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

, '
Механічна
інженерія

133
Г алузеве

машинобудування
75

2, ІЗ Механічна
інженерія 136 Металургія 25

-і ,
_ Управління та 
У і : .адміністрування 071

Облік і
оподаткування 25



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Еих, Кк заяви юридичної особи
01-05/221

дата 07.10.2019

Бх. Лг2 заяви юридичної особи
3450/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Миколаївський державний коледж 
економіки та харчових технологій

Ідентифікаційний код юридичної
особи

01566229

З/П
тт с_„шР-*р
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра
і 1. 07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
40

/■* 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

40

ч

і

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

100

4. 18 Виробництво та 
технології

181 Харчові технології 185

■чя 24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна справа

115



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

; Еих. Ка заяви юридичної особи
001-1079

дата 09.10.2019

і Вх. № заяви юридичної особи
3452/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Національний університет фізичного 
виховання і спорту України

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02928433

Лг2 ' ІІІІІ'Ьр Галузь знань Код Найменування Ліцензований
з/п 1 галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

| ЗНйИЬ (на одному
курсі (році

1 навчання)
Для відокремлених структурних підрозділів

Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного 
університету фізичного виховання і спорту України (ідентифікаційний 

код відокремленого підрозділу юридичної особи -38546627)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 і 01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 310~ ‘ І " спорт



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

, Вех. ) .£ заяви юридичної особи
01-10/1017

дата 11.10.2019

Вх. ЛГз заяви юридичної особи
3453/0/10-19

дата 25.10.2019

' Найменування юридичної особи Уманський національний університет 
садівництва

Ідентифікаційний код юридичної 00493787

: ’ тг- - - -: - »■ і і і і-іі-

! згань

: !, і

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
, Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж 

Умт,;тг;ь,кзго національного університету садівництва (ідентифікаційний 
код відокремленого підрозділу юридичної особи -  00729051)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

: 1 ’ Л7 і. , ; V !
Г 1

Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування сю о

;
! Л7 о !

І1

Управління та 
адміністрування

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

90

■ З : У<
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 25

1 '

, /і . ; і "
інформаційні

технології 121
Інженерія

програмного
забезпечення

50

! і 

• і
Інформаційні

технології 122 Комп’ютерні науки 25



і 6. 14 Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

зо

7̂ і ,
Аграрні науки та 

продовольство
206 Садово-паркове

господарство 25

о і 2, VЗ, ;
Аграрні науки та 

продовольство
208 Агроінженерія 190

/Ту3? с
27 Транспорт 275

Транспортні
технології

(на
автомобільному

транспорті)

ЗО

Відокремлений структурний підрозділ Анакьївеький аграрно- 
еколомічний коледж Уманського національного університету 
садівництва (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  38955361)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1, 0?
’/правління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 105

X .- 4

ло ^ / Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
45

•«Vз. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг зо

4.: 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

ЗО

Відокремлений структурний підрозділ Городищенський коледж 
У^йаеького національного університету садівництва (ідентифікаційний 

код відокремленого підрозділу юридичної особи -  00729043)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

Управління та 
^ ' адміністрування 071 Облік і

оподаткування 50 !

2,| 07
Управління та 

адміністрування 072 Фінанси,
банківська справа

100



з

11і
та страхування

': \ 18 і
і І

Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 40

: Л Лл Іи:, 1і ' * і
Аграрні науки та 

продовольство 201 Агрономія 60

і * ; 20V* • ,
Аграрні науки та 

продовольство 205 Лісове
господарство 100

) »1 гу
/ , о

6,\
Аграрні науки та 

продовольство 206 Садово-паркове
господарство 25

Виокремленим структурним підрозділ Тальшвськии будавельно- 
екзшшічяий коледж Уманського національного університету 

' ідівлг дтва (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної
особи -  01355691)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

у. , О /
У правління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 75

07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
75

% . \) і »
!

Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 25

!

* : 12
Інформаційні

технології 121
Інженерія

програмного
забезпечення

зо

, , 19 !  ̂- !
Архітектура та 

будівництво 192 Будівництво та 
цивільна інженерія 115

Відокремлений структурний підрозділ Тальянківський агротехнічний 
коледж Уманського національного університету садівництва 

('ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
00729103)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 1 Г‘ І 3
Архітектура та 

будівництво 192 Будівництво та 
цивільна інженерія 80

20 Аграрні науки та 204 Технологія 140



;
і

продовольство виробництва і 
переробки 
продукції 

тваринництва

, 3. 2 0
Аграрні науки та 

продовольство 201 Агрономія 90

д  : 2 0" і
Аграрні науки та 

продовольство 208 Агроінженерія 125

'! Д Електрична
інженерія 14 1

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

80

и  ̂ • -0 тг одддокремленни структурний підрозділ Чигиринським економіко- 
.рд воа?;й коледж Уманського національного університету садівництва 

(Ідентжфіїшційций код відокремленого підрозділу юридичної особи -
00729089)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
Л;С Право 081 Право 100

. Гг7 
2,

Управління та 
адміністрування 071

Облік і
оподаткування 50

0 7

■

Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
50

Відокремлений структурний підрозділ Шевченківський коледж 
У  гданського національного університету садівництва (ідентифікаційний 

код відокремленого підрозділу юридичної особи -  00729116)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. І 2 0
і

Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія

г і 
80

і
2 . . 19

Архітектура та 
будівництво 193

Г еодезія та 
землеустрій 70 іі

27 Транспорт 275

Транспортні
технології

(на
автомобільному

транспорті)

25



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Н И’А, .112 заяви юридичної особи
01-12/802

дата 21.10.2019

Вх, л і заяви юридичної особи
3439/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Білоцерківський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00493712

•• •• і ГП—* -і
З/Л ; галузі 

і знань
І

Іі

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

і Д л я  відокремлених структурних підрозділів
Техаолого-економічний коледж Білоцерківського національного 

; аграрного університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу
юридичної особи -00419680)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
і

1 1
і А П

' А- і и/»
1

Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування
50

1, ■ 
І 1

Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
140

; -з і 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 25

І4. ! 14
Електрична
інженерія

142 Енергетичне
машинобудування

70

СО Виробництво і 
технології 181 Харчові технології

\
145



6. 21 Ветеринарна
медицина 211 Ветеринарна

медицина
50

Золотоніський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного університету (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  00729095)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

І. 20
Аграрні науки та 

продовольство 204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

25

ґ-ь7 21 Ветеринарна
медицина 211 Ветеринарна

медицина 125

Хозелещький коледж ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного університету (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  00729209)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і . 21
Ветеринарна

медицина 211 Ветеринарна
медицина 125

Жсмпашївський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного університету (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  00686799)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

іі . 21
Ветеринарна

медицина 211
Ветеринарна

медицина
100

Бсбркяецький коледж ім. В. Порика Білоцерківського національного 
аграрного університету (ідентифікаційний код відокремленого 

підрозділу юридичної особи -  36822526)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 07
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 50

і 1 (У7
і

Архітектура та 
будівництво 193 Геодезія та 

землеустрій
80

ґ\•** /її 
-  | Аграрні науки та 201 Агрономія 140



з

і1
продовольство

І&яслівський аграрний коледж ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  36969901)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і
і. і 07 1

;

Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
60

— !---------
і ол о о /
!
і

Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 90

Г~ ;
3. І 27

іі
Транспорт 274 Автомобільний

транспорт 25

! ™
4. :

Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 150

1

5. 1 20
;

і

Аграрні науки та 
продовольство

204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

100

Тульчинський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського 
національного аграрного університету (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  00727742)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
----- г ---------і

1, 21
і

Ветеринарна
медицина

211 Ветеринарна
медицина 120

і

2і 07
і

Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування 20

Олександрійський коледж Білоцерківського національного аграрного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  35155102)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
і

1 !1. ао
і

Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 50



і Технологія
і

0 20 
і

!

Аграрні науки та 
продовольство

204
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

50

і , 
3,

!

Ветеринарна
медицина

211 Ветеринарна
медицина 60



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. заяви юридичної особи
01-17/608

дата 07.10.2019

Ех. пій заяБИ ю р и д и ч н о ї особи
3357/0/10-19

дата 18.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ід е н ти ф ік ац ій н и й  код юридичної
особи

02070766

; Хг | Шифр | Галузь знань 
з/п галузі ! 

звань і
!

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Мсвзм&сковський коледж Національної металургійної академії України 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
00193430)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
; і зі л . ■->

' 1 1 
і - * і

Механічна
інженерія

133 1 Г алузеве 
машинобудування

60

! -і лО
і
'

Механічна
інженерія

136 Металургія 60

,  1 І3і
І 1

Механічна
інженерія

131 Прикладна
механіка

50

16
і 4 '

Хімічна та 
біоінженерія

161 Хімічні технології 
та інженерія

50



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Ьих, і 2 заяви юридичної особи
1.2.12/252

дата 17.10.2019

З х  2,2 заяви юридичної особи
3431/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Житомирський кооперативний коледж 
бізнесу і права

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01788183

1 ., •-- — Галузь знань Код Найменування Ліцензований
з/п і галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб

і знань (на одному
1 курсі (році

І навчання) 1
Підготовка фахового молодшого бакалавра

Право
1

081 Право 105

і ,
1 П7 

і

Управління та 
адміні стру вання 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
75

і
:3. І 07
і і

Управління та 
адміні стрування 071 Облік і

оподаткування 70

і 1 р Г

і

Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
120

і і „
і ,„ Інформаційніі с > і А, ' „

технології
і

121
Інженерія

програмного
забезпечення

ЗО

І Виробництво та 
технології

і
181 Харчові технології 90



і Сфера 241 Г отельно- 25і 7 24 обслуговування ресторанна справа



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Бих. Кк заяви юридичної особи
13/6

дата 18.10.2019

5х. 1 2 заяви юридичної особи
3433/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Чернівецький 
обласний коледж мистецтв ім. С. 
Воробкевича»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

25074100

і ЇТ.цбр 
з/п ! т альці

’ ііНЕЯЬ |

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

■ 02 
і І.

Культура і 
мистецтво

025 Музичне
мистецтво

100

лли я

2 !

Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 15

1 и 2
1 ^  і

і
| і

Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

50

і 02
; 4 і 1 ‘ ;

Культура і
мистецтво

026 Сценічне
мистецтво

40



О ф орм ления ліцензії на провадження освітньої д іяльності 
ліцензійну у сфері фахової передвищ ої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

: Иих, Іч2 заяви юридичної особи
01.01-20/1842

дата 18.10.2019

Вх. л 2 заяви юридичної особи
3432/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Запорізький національний університет

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02125243

' Уз і ІПяфр 
з/п галузі 

знань
;
1

Г алузьзнань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
н авчанн я)

Для відокремлених структурних підрозділів
Ексломіко-иравничий коледж Запорізького національного університету 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу ю ридичної особи -
36015011)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

! 01 
і і

і !

Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 
спорт

55

2 .
ГХ /■ио Журналістика 061 Журналістика зо

1 Гі гч
\ и /
і

Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

зо

; о?
А '

\

Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

ЗО

' 5.
і

П7
Чу  / Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент ЗО

08/■ і 
• V / .

Право 081 Право 25



7.

12 Інформаційні
технології

12 1 Інженерія
програмного
забезпечення

зо

8.
23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 90

9-
24 Сфера

обслуговування
242 Туризм зо

Торговий коледж Запорізького національного університету
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

36359049)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
ЗО

2.
07 Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг 25

л -

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

150

4.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 65

Запорізький металургійний коледж Запорізького національного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  42698751)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

і 13 
1 ! 
ч

Механічна
інженерія

133 Г алузеве
машинобудування

ПО

2. 13
Механічна
інженерія 136 Металургія 150

3. 14
Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

70

4. 27 Транспорт 273 Залізничний
транспорт ЗО

5, 27 Транспорт 275 Транспорті 130



з

технології (на 
залізничному 
транспорті)

Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізького національного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 

___________________ юридичної особи -  42698746)___________________
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

ЗО

4Ь» 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 50

п л. 07 Управління та 
адміністрування

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

25

4, 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і

оподаткування 25

5.
з '*>ІЗ Механічна

інженерія 131 Прикладна
механіка 50

6. 13 Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 50

о 14 /.
Електрична
інженерія 144 Т еплоенергетика 50

8. 14 Електрична
інженерія 145 Гідроенергетика 50

9. 18 Виробництво та 
технології 186 Видавництво та 

поліграфія 90

10.
Архітектура та 

будівництво 192 Будівництво та 
цивільна інженерія 60



Додаток 6. /  У

Оформлення ліцензії иа провадження освітньої діяльності 
діщензіату у сфері фахової передвищої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

1 Вех. /В заяви юридичної особи
361

дата 18.10.2019

' Вх. Лг2 заяви юридичної особи
3448/0/10-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти 
«Кам'янський медичний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02011166

і*.
І
3 /її

і

і

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство 270

ґ* 22 Охорона здоров'я 2 2 1 Стоматологія 120



Оформлення ліцензії иа провадження освітньої діяльності 
ліцеезіату у сфері фахової передвнщої освіти

( е і д п о б і д н о  до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. Лг2 заяви юридичної особи
не зазначено

дата не зазначено

Вх. і-л заяви юридичної особи
3449/0/10-19

дата 25.09.2019

Найменування юридичної особи Кропивницький коледж механізації 
сільського господарства

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00728285

?чГЧі і:і
3/II

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований \ 

обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 і, 08 Право 081 Право 50

2, Гі7 •-» / Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг 50

4 77;
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування 105
і
[

4. 1Л Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

і

100

і Аграрні науки та
-• 2 и продовольство 208 Агроінженерія 200



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

В ик. І-д заяви юридичної особи
01-19/328

дата 16.10.2019

Ех, І П заяви юридичної особи
3446/0/10-19

дата 25.10.2019

1 Найменування юридичної особи Херсонське вище училище фізичної 
культури Херсонської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної
ссоб^л

21295614

2-й і Ш::фо 
йв/п ! галуьі
І і .і.ігІЬі1

!

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і 01
-  !

-

Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 
спорт

50



Офоршаення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцєнзіату у сфері фахової передвищої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вкх. заяви юридичної особи
75

дата 10.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3430/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Одеський державний екологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної
особи

26134086

! д і а- і_г3/ І.І

і

ї] Г«- "75——г
галузі
ЗНЭ_ЪЪ

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Уйрзхівськіій гідрометеорологічний технікум Одеського державного 

екологічного університету (ідентифікаційний код -  26597739)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . І і 0 
І

Природничі науки 101 Екологія зо
іі

Іі 1
2 . і 

і і
Природничі науки 103 Науки про Землю 125

і



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-8-1695

дата 27.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3438/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071100

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(на  о д н ом у  
к ур сі (р оц і 
н ав ч ан н я )

Для відокремлених структурних підрозділів
Миргородський художньо-промисловий коледж імені М. В. Гоголя 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія 

Кондратюка (ідентифікаційний код -  3 7 8 2 9 1 7 1 )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво 023

Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

50

2. 02 Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо

3. 05 Соціальні та 
поведінкові науки 051 Економіка 25

4. 10 Природничі науки 101 Екологія зо



5. 14 Електрична . 
інженерія 144 Теплоенергетика 55

6. 16 Хімічна та 
біоінженерія 161 Хімічні технології 

та інженерія 50

7. 24
Сфера

обслуговування 241 Г отельно- 
ресторанна справа 25



до наказу Міністерства освіти^ іщки  
України від^  ^  2019 р. № Я / У ' ^

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

1 Вих. заяви юридичної особи
310

дата 11.10.2019

і Вх. № заяви юридичної особи
3435/0/10-19

дата 25.10.2019

• Найменування юридичної особи Прилуцьке медичне училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011700

‘Т І '3/Гі галу з: 
і знань

і

і £ПФузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

; 2д 
1. |

Охорона здоров'я 223 Медсестринство 120



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вкх. їй заяви юридичної особи
~ 04-11/2169

дата 21.10.2019

і Ех. заяви юридичної особи
3442/0/10-19

дата 25.10.2019

1 Найменування юридичної особи Київський національний університет 
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код юридичної
ОСОоіц

02070890

з/їі
Шифр і Галузь знань 
галузі і 
знань \

і1І

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів

Л ьвівський коледж індустрії моди Київського національного 
університету технологій та дизайну (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  35263749)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
75

і
2.

і
ІЗ

Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 100

3. 18
Виробництво та 

технології 182 Технології легкої 
промисловості 305



наказу М іністерства освіти і.науки 
раїни ві д Х / у / '  2019 р. № у  У ' 7-

Д О  

України

О ф орм лен н я  л іц ен зії на провадж енн я осв ітн ьо ї д іяльн ості 
л іц ен зіату  у сфері ф ахової передвищ ої освіти 

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. Уз заяви ю ридичної особи
1868

дата 11.10.2019

Вх. заяви ю ридичної особи
3447/0/10-19

дата 18.10.2019

Найменування ю ридичної особи Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
Олександра Довженка

ідентифікаційний код юридичної
особи

02125527
іІ

N° Шифр 
з/'п галузі

1 ОІгіЗііЬ 
1

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Д л я  відокрем лен их  структурн и х  п ідрозділів
П роф есійно-п едагогічн ий  коледж  Г лух івського  н ац іон альн ого

Еі-гдагогічного ун іверситету  імені О л ексан дра  Д овж ен ка 
(Іден тиф ікац ійн ий  код  відокрем леного  п ідрозділу ю ри дичної особи -

26265606)
П ідготовка  ф ахового м олодш ого б а к а л ав р а

1. ! 01 і
Освіта/Педагогіка 012 Дош кільна освіта 25

1
2. 1 01 

1 і

Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 

(Трудове навчання 
та технології)

і
75

і :
3. 01 Освіта/Педагогіка 014

Середня освіта 
(Ф ізична культура)

25

01
" 1

0  сБІта/Пед агогіка 015
Професійна освіта 

(Технологія 
виробів легкої

60 і|
1



промисловості)

і £
1І

А] 'V/ л. Освіта/ЇІедагогіка 015

П рофесійна освіта 
(Технологія 

виробництва і 
переробки 
продуктів 
сільського 

господарства)

75

б, 01 0  світа/Педагогіка 015
П рофесійна освіта 

(Транспорт)
60

7 -

07 Управління та 
адміністрування

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

25



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Еих, № заяви юридичної особи
01-20-02/2-1410

дата 15.10.2019

( Вх. № заяви юридичної особи
3444/0/10-19

дата 25.10.2019

Найменування юридичної особи Львівський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної
особі!

00493735

!
3/ІЇ

Шифр
ГсДТу'Зі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Стришськшй коледж Львівського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
34387362)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 50

:
2.

с%п■и і

У правління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
20

! ло7 ос » Право 081 Право 75

й.
1 "

12 Інформаційні
технології 122 Комп’ютерні науки 75

3 . 14 Електрична
інженерія 141

Електр оенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

130



6 . 1 9
Архітектура та 

будівництво 193
Г еодезія та 
землеустрій 50

7. 20 Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 125

1

I О  
О .І

24 Сфера
обслуговування 2 4 2 Туризм 25

і  ̂
У, 27 Транспорт 2 7 4

Автомобільний
транспорт

50

ІвайО-Франкївський коледж Львівського національного аграрного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  35171187)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

; І .  

і

07
У правління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

100

А»| А .
07 Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 40

3,
А ОО с Право 081 Право 100

А 10 Природничі науки 101 Екологія 50

і
! -\ о

5.; ІС
1 і

Виробництво та 
технології 181 Харчові технології 75

£О,
1  П;
1У

Архітектура та 
будівництво 193

Геодезія та 
землеустрій 25

7. 20
Аграрні науки та 

продовольство 201 Агрономія 100

8 , 20
Аграрні науки та 

продовольство 2 06
Садово-паркове

господарство 45

Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

34387378)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

ї ї  і о-і * • ..!
Природничі науки 101 Екологія 65



з

2. 13 Механічна
інженерія 133

Г алузеве
машинобудування 50

з. 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія 140

4. і®
Архітектура та 

будівництво 193
Г еодезія та 
землеустрій 75

5. 20 Аграрні науки та 
продовольство

206
Садово-паркове

господарство
55

б. 20 Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 50

7. 24 Сфера
обслуговування 242 Туризм 75

Чернівецький коледж Львівського національного аграрного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  34387383)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. іЗ
Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 70

19 Архітектура та 
будівництво 192 Будівництво та 

цивільна інженерія
210

Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

34387404)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

.І. 07
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування 50

Л:, 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
40

3. 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
зо



4. 20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 95

5.
1іІ

20 Аграрні науки та 
продовольство

204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

50

Тдумацькнй коледж Львівського національного аграрного університету 
(Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

3 5 1 7 1 1 7 1 )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 П-7 и /
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 55

| г .

І

07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
ЗО

07
Управління та 

адміністрування 075 Маркетинг 15

л4 . 07 Управління та 
адміністрування

076
Підприємництво, 

торгівля та біржова 
діяльність

15

1 Золочівгький коледж Львівського національного аграрного університету 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

0 0 7 2 8 4 4 0 )

Підготовка фахового молодшого бакалавра
|
І

і. | 0 ,
Управління та 

адміністрування 071
Облік і

оподаткування ЗО

? 1 20'
Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 95

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство 204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

45



,
4 0 20 Аграрні науки та 

продовольство 208 Агроінженерія 70

і 5.!і
2! Ветеринарна

медицина
211

Ветеринарна
медицина

25

Вйшкянський коледж Львівського національного аграрного 
університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу

юридичної особи -  34387399)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і
і. | 07

і

Управління та 
адміністрування 071

Облік і
оподаткування зо

2 .
07

Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
зо

.3 .
07 Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент зо

1

4. 08 Право 081 Право 100

15. 20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія зо

!
1 21 Ветеринарна

медицина 211
Ветеринарна

медицина 45



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. і ;ь заяви юридичної особи
01-06/173

дата 17.10.2019

Вх. заяви юридичної особи
3436/0/10-19

дата 25.10.2019

Кат: ізнувЯЬня юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Харківський 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

24332652

ІТПГ...- --'ВН Галузь знань Код Найменування Ліцензований
галузі спеціальності спеціальності обсяг, осіб
знань (на одному

курсі (році
навчання)

Для відокремлених структурних підрозділів
V*Ід  ж тж 1-злений підрозділ «Коледж Харківського університету у форм! 

тсзгрхства з обмеженою відповідальністю» (ідентифікаційний код 
відокремленого підрозділу юридичної особи -  39825399)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

". о Право 081 Право 60



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

( б і д п о О д н о  д о  пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. . Ге заяви юридичної особи
01-08/561

дата 27.09.2019

Бх, К& заяви ю р и д и ч н о ї  особи
3182/0/10-19

дата 04.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

Ід зктифікадійний код юридичної
особи

02125591

■ Ка Шифр Галузь знань Код Найменування Ліцензований
і з/п Г&ІіуЗІ

ЗгійдЬ
спеціальності спеціальності обсяг, осіб 

(на одному 
курсі (році 
навчання)

______________Для відокремлених структурних підрозділів_______________
і Х аркізсьіш й коледж Комунального закладу «Харківська гуманітарно
! кедмгегічЕа академія» Харківської обласної ради (ідентифікаційний код
і_________ відокремленого підрозділу юридичної особи -  41086744)_________

Підготовка фахового молодшого бакалавра

і ! л* Освіта/ Педагогіка 012 Дошкільна освіта 100

2. і 01 Освіта/ Педагогіка 013 Початкова освіта 150

- ! 0!
~ ' :?

Освіта/
Педагогіка

014 Середня освіта 
(Фізична культура) 100

1
і

д. і ^
. і

Освіта/ Педагогіка 014
Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво)

1
25

!(
і

27з , —
|

Соціальна робота 231 Соціальна робота 75
1



! Балзклійеька філія Комунального закладу «Харківська гуманітарно- 
педагогічна академія» Харківської обласної ради (ідентифікаційний код 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  37875778)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

X >
[

. і
Освіта/ Педагогіка 012 Дошкільна освіта 75

........- -- іґ' <7 і  ̂і 
1 “"1

Освіта/ Педагогіка 013 Початкова освіта ^ 5  | 
_______ І

Красноградський коледж Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -  
' ___________________________ 37875783)_____________________________

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1 л і і Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта зо

0: Освіта/ Педагогіка 013 Початкова освіта 60

-5 01 Освіта/ Педагогіка
1 "‘і !
і • |

014
Середня освіта 

(Трудове навчання 
та технології)

зо

!
1 • і

а 01 Освіта/ Педагогіка
І і і

014
Середня освіта 

(Фізична культура) 60
..........



Додаток 5.*&
до наказу Міністерства освіти і їшжи 
України від^"//^  2019 р. №

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

( в і д п о в і д н о  д о  пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. Хз заяви юридичної особи
305

дата 07.10.2019

Вх. заяви юридичної особи
3517/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Лисичанський промислово- 
технологічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04863941

і №
■ з / п
і

Шифр 
* ■

Г З Л  V З і  

З - 'П  . . .

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

!
1
1 , 07

Управління та 
адміністрування

г

076
Підприємництво, 

торгівля та 
біржова діяльність

20

2. 07
Управління та 

адміністрування 073 Менеджмент 25

і

І З
Галузеве

машинобудування 133 Г алузеве
машинобудування 60

1 с  

4.
Хімічні технології 

та інженерія 161 Хімічні технології 
та інженерія 165

___________________________ і



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. зМве юридичної особи
423

дата 07.10.2019

Вх, № заяви юридичної особи
3361/0/10-19

дата 18.10.2019 і

' Найменування юридичної особи Таращанський державний технічний та 
економіко-правовий коледж

Ідентифікаційний код юридичної
особи

00728173

1 чг_
!

і 3 /п

і

І ї 'н .. : 
галузі
ЗН йіїїь

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра
!
І 1 

1 '

1

^  /
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування

45

і

|

2 -

і

г
І)  І

Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
25

3 .
і

гл ?
V  /

Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 25

4 .  0 8 Право 081 Право 75

5. 1 4
Електрична
інженерія 141

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

90

У
Ос 2 0

Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 125



Оформленню ліц ен зії на провадження о світньої д іяльності 
л іц е ш іа т у  у сфері фахової передвищ ої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

ьих. Кч заяви юридичної особи
36

дата 18.10.2019

1 Вх. Хз заяви юридичної особи
3443/0/10-19

дата 25.10.2019

: Найпзнуванкя юридичної особи Комунальний заклад «Покровський 
педагогічний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної
особи

02135833

і\2
3/її

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
01 Освіта/Педагогіка 013 Педагогічна освіта 150

2.

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 
(Трудове навчання 

та технології)

60



Эфзргхлення ліцензії иа проваджене® освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвкщої освіти 

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вех. 32 оаязи юридичної особи
223

дата 11.10.2019

Бх. Кі З 'іТ В К  юридичної особи
3515/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Кремінськкй 
медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 25804834

і _ ПІігікр ) Галузь знань 
• з/и , галузі і

і
іі

і 1

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
н авчанн я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

22 ! Охорона здоров'я 
1. і "

_і_

223 Медсестринство 150



Оформлення ліцензії на проваджений освітньої діяльності 
діцеш кту у сфері фахової передвипдої освіти 

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вид.. Уі з.аяви юридичної особи
407

дата 11.10.2019

Бх. Дь заяви юридичної особи
3516/0/10-19

дата 28.10.2019

Нгіхюнування юридичної особи Заклад вищої освіти «Криворізький 
будівельний коледж» і

ідентифікаційний код юридичної 
особи

01242840 іі. і

.6 1 і 
з/„ і галузі 

знаньі
і
і

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

ЛІЦЄНЗОЕ 2НИЙ 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1 Г;

1; Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

200



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

(вілпозяДЕО де пункіу 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
їоепс ;£реь:сої ді&тьності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

В л і ,  7 "з заяви юридичної особи
1/11-7377

дата 08.08.2019

З х  .! ЗЦ£ЗИ юридичної особи
3493/0/10-19

дата 28.10.2019

¥1г3:'ш ущ щ вя  юридичної особи Черкаський політехнічний технікум

Ідентифікаційний код юридичної 
особі:

05407864

* '• ' і Д7 ;-іт
і ^  1 УхІГо2?гГЬ

1, І 
1

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1

]. 14
Електрична
інженерія

141
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

250
|І

 ̂ ’ - 

. і

Механічна . * інженерія 131 Прикладна
механіка ЗО

1 і->3 1:5
і

Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування 60

, ■ І

І ,  «і
-  .. _  .  .

Соціальні та 
поведінкові 

науки
051 Економіка ЗО

і
і лв ; Управління та 

адміністрування
! і

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

30
і
і

'в. 12
Інформаційні

технології 121 Інженерія
програмного

ЗО



забезпечення

'1 / . 27 Транспорт 274 Автомобільний
транспорт ПО



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

1 Вех . Їй заяви юридичної особи
327

дата 10.10.2019

Вх, їй  заяви юридичної особи
3353/0/10-19

дата 18.10.2019

Най: існування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
Київської обласної ради «Богуславський 
іуманітарний коледж імені І. С. Нечуя- 
Левицького»

Ідентифікаційний код юридичної
ОС« -А

02139630
_________________________ _____________ і

‘ V: Д ІпЦт 
з/п галузіі ’Згі 'С.ГаЪ

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

01 Освіта/
Педагогіка

012 Дошкільна освіта 90

! 01 Освіта/
Педагогіка

013 Початкова освіта 150

П і !О і Освіта/
Педагогіка

014 Середня освіта 
(Фізична культура)

зо

1 | 01
і 4.

Освіта/
Педагогіка

014 Середня освіта 
(Образотворче 

мистецтво)

зо

31

3,
Освіта/

Педагогіка
014 Середня освіта 

(Музичне 
мистецтво)

зо



£
05 Соціальні та 

поведінкові 
науки

051 Економіка 35

7.
08 Право 081 Право 75

8.
С.5 Соціальна робота 231 Соціальна робота ЗО



Додаток К
наказу Міністерства освіти і науки 
раїни '// 2019 Р- № 7 У У '

ДО 
Укпаїни

О рсрмлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ЛЕЦЄЕЗІату у сфері фахової передвищої освіти 

(гідле^цно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
тсс~с царської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвигцу освіту»)

; BEX. ій ОЙ2ВЕ юридичної особи
34/01-09

дата 15.10.2019

Вх . заяви юридичної особи дата 28.10.2019
3490/0/10-19

• Найменування юридичної особи Калуський коледж культури і мистецтв
і

Ддегтиф:к.8лійеяй код юридичної 02214656
.■''•О.ОІТГ.-

! 7,5 і
з/п і галузі

і 1£Z21

і

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

0 2 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

20

Jz.
2. і

Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 25

03

j

Культура і 
мистецтво

028 Менеджмент
соціокультурної

діяльності

140

rvед Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

70

1
1



Додаток ' Ї З З  
до наказу Мщу: те, 
України в іУ  л

>ства освіти ита .̂кк 
2019 р.№

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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Ви: заяви юридичної особи
01-15/481

дата 16.10.2019

Вх ' заяви юридичної особи
3441/0/10-19

дата 25.10.2019
і

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 25 м. 
Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної
ОССиП

21328673
і
і

_ . : Галузь знань
З/П .-.Т-’ОЗІ

Т'Т£НТ і
! ~  
і

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Управління та
. І 07 . .адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та 

біржова діяльність

ЗО

' Культура і
гі ОД

мистецтво
029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Е Д Х . ЇЙ  ЗйЛЕИ юридичної особи
01-167

дата 09.10.2019

Б х ,; заяви юридичної особи
3465/0/10-19

дата 28.10.2019

Най: ганування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної
ОСО Ні

02070996

. Шибо і Галузь званьІ А “ ', з/п галузі і
■ 3 ЗНд і 

і

Код
спеціальності

Найменув ання 
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів

Текологічний коледж Державного вищого навчального закладу 
. . діс дальній лісотехнічний університет України» (ідентифікаційний 

&ад відокремленого підрозділу юридичної особи -  25245257)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

І
і і

" і •• ГУ -* > Лт’
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн зо
|

! - 1 05 ■** • <І
Сюцішїькі Т8. 

поведінкові науки 051 Економіка 70

г 20
Аграрні науки та 
продовольство 205 Лісове

господарство 190



П е р е лік  ліцензіатіві,
я ки м  звужено провадження освітньої д іяльності 

у сфері вищ ої освіти

№
з/п Найменування ліцензіаігів

1. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 
Хмельницького

2. , Український державний університет залізничного транспорту

.3.
І ; і

Національний університет «Острозька академія»

4: Житомирський національний агроекологічний університет

5. Херсонський морський коледж рибної промисловості

6. Одеський національний політехнічний університет

. ...7... . Маріупольський державний університет ........................ ........................ ..

8. Сумський національний аграрний університет •

9. Черкаський державний технологічний уйіверситет

10. Херсонський національний технічний університет

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

«



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 
01-28/1510

дата 06.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2902/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125237

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. 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./
вечірн.ф.н.)

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

Підготовка бакалаврів:
0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 85/85/0 0/1/0
0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010201 Фізичне виховання* 50/50/0 0/1/0

0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво* 60/60/0 2/1/0
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* 180/180/0 4/2/0
0401 Природничі науки 6.040104 Географія* 80/80/0 1/0/0



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 
01-19/64

дата 04.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2901/0/10-19

дата 12.09.2019

Найменування юридичної особи Український державний університет 
залізничного транспорту

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01116472

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./
веч.ф.н.)

Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н./ 

веч.ф.н.)
Підготовка бакалаврів:

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка підприємства 25/20/0 0/20/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 10/0/0 10/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 65/65/0 0/65/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 18/18/0 0/18/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 10/10/0 10/10/0

0502 Автоматика та 
управління

6.050202 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

20/20/0 0/20/0

0505 Машинобудування 
та матеріалообробка

6.050503 Машинобудування 8/5/0 0/5/0

0507 Електротехніка та 
електромеханіка

6.050702 Електромеханіка 10/20/0 0/20/0

0601 Будівництво та 
архітектура

6.060101 Будівництво 5/10/0 0/10/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101 Транспортні технології 
(за видами транспорту)

80/50/0 0/50/0



0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070105 Рухомий склад залізниць 25/30/0 0/30/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070108 Залізничні споруди та 
колійне господарство

20/25/0 0/25/0

2. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями
Підготовка бакалаврів:

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030505 Управління персоналом 
та економіка праці

10/0/0 0/0/0

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

6.050102 Комп’ютерна інженерія 35/0/0 0/0/0

0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

6.050601 Теплоенергетика 5/0/0 0/0/0

0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв’язок

6.050903 Телекомунікації 15/0/0 0/0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070107 Системи забезпечення 
руху поїздів

10/0/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 366 дата 23.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3521/0/10-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Національний університет «Острозька 
академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22554101

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
П рипинення 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

0201 Культура 6.020101 Культурологія 30/40/0 0/0/0

0201 Культура 6.020105 Документознавство та 
інформаційна діяльність

40/40/0 0/0/0

0203 Гуманітарні науки 6.020301
Філософія

40/40/0 0/0/0

0203 Гуманітарні науки 6.020302
Історія

30/40/0 0/0/0

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія. Мова і 
література (англійська, німецька)

65/65/0 0/0/0

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія. Українська 
мова і література

35/25/0 0/0/0

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102
Психологія

50/50/0 0/0/0

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030104
Політологія

35/40/0 0/0/0

0302 Міжнародні 
відносини

6.030201
Міжнародні відносини

25/25/0 0/0/0

0302 Міжнародні 6.030205 Країнознавство 25/25/0 0/0/0



відносини
0303 Журналістика та 
інформація 6.030301 Журналістика 25/0/0 0/0/0

0304 Право 6.030401 Правознавство 105/50/0 0/0/0
0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502
Економічна кібернетика

25/25/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 
Фінанси і кредит

65/65/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 
Облік і аудит

30/0/0 0/0/0



П ро звуж ення провадж ення о світньої д іяльно сті ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи: 1828 Дата: 28.10.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи: 3583/0/10-19 Дата: 31.10.2019 р.
Найменування юридичної особи Житомирський національний 

агроекологічний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 00493681

Вид звуж ення провадж ення освіт ньої діяльності у  сфері вищ ої освіти

Зм енш ення ліцензованого обсягу підготовки ф ахівц ів  за спеціальностям и:

Шифр і назва галузі знань
Код і найменування напряму 

підготовки, спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

П ід го то вка бакалаврів
20
Аграрні науки та 
продовольство

202
Захист і карантин рослин

100 60 1

20
Аграрні науки та 
продовольство

203
Садівництво та 
виноградарство

60 зо

П ід го то вка м агістрів
20
Аграрні науки та 
продовольство

203
Садівництво та 
виноградарство

40 20



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи: 01-18/483 Дата: 08.10.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи: 3379/0/10-19 Дата: 21.10.2019 р.
Найменування юридичної особи Херсонський морський коледж 

рибної промисловості
Ідентифікаційний код юридичної особи 39456037

Вид звуж ення провадж ення освіт ньої діяльності у  ссрері вищ ої освіти

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування напряму 
підготовки, спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб
д.ф.н./ з.ф.н./ 

в.ф.н.
д.ф.н./ з.ф.н./ 

в.ф.н.
Підготовка бакалаврів

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010401 Судноводіння на 
морських шляхах 1 1 0 / 1 0 0 / 0 0 / 0 / 0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010403 Експлуатація 
суднових енергетичних 
установок

1 1 0 / 1 0 0 / 0 0 / 0 / 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 
2585/154-02

дата 21.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3578/0/10-19

дата 30.10.2019

Найменування юридичної особи Одеський національний політехнічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071045

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Новокаховський політехнічний коледж 
Одеського національного політехнічного 
університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

00216237

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за спеціальностями:

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.)

Для відокремлених структурних підрозділів:
Новокаховський політехнічний коледж 

Одеського національного політехнічного університету 
(адреса: вул. Першотравнева, 30, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900

ідентифікаційний код 00216237)
Підготовка молодших спеціалістів:

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839)
Підготовка молодших спеціалістів

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050401 Економіка 
підприємства

25/25/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050702 Комерційна 
діяльність

25/0/0 0/0/0

0305 Економіка та 5.03050901 Бухгалтерський 25/0/0 0/0/0



підприємництво облік
0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

5.05010301 Розробка 
програмного забезпечення

50/0/0 0/0/0

0505
Машинобудування 
та матеріалообробка

5.05050302 Технологія обробки 
матеріалів на верстатах і 
автоматичних лініях

30/30/0 0/0/0

0507 Електротехніка 
та електромеханіка

5.05070104 Монтаж і 
експлуатація 
електроустаткування 
підприємств і цивільних споруд

40/20/0 0/0/0

0507 Електротехніка 
та електромеханіка

5.05070201 Виробництво 
електричних машин і апаратів

25/0/0 0/0/0

0507 Електротехніка 
та електромеханіка

5.05070205 Обслуговування і 
ремонт електроустаткування 
автомобілів і тракторів

40/0/0 0/0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010102 Організація 
перевезень і управління на 
автомобільному транспорті

40/0/0 0/0/0

Перепідготовка молодших спеціалістів
0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський 
облік

25/0/0 0/0/0

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

5.05010301 Розробка 
програмного забезпечення

30/0/0 0/0/0

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів  
В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, 

спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищ ої освіти за ступенем (освітньо- 

кваліф ікаційним  рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений  
перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу 

М іністерства освіти і науки У кр аїн и  від 19 .12.20 16  № 1565 «Про узагальнення  
переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», 

зареєстрованого в М іністерстві ю стиції У к р а їн и  10 січня 2017 року за
№ 20/29888 (далі -  наказ № 1565)*

Новокаховський політехнічний коледж 
Одеського національного політехнічного університету 

(адреса: вул. Першотравнева, 30, м. Нова Каховка, Херсонська обл., 74900
ідентифікаційний код 00216237)

Зменшення ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності за
спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і
найменування спеціальності Ліцензований

обсяг Встановити

Підготовка молодших спеціалістів
1 07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і оподаткування 50 25



2 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

50 25

о 12 Інформаційні 
технології

121 Інженерія програмного 
забезпечення

80 40

4 13 Механічна 
інженерія

133 Галузеве 
машинобудування

60 зо

5 14 Електрична 
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

125 80



П ро звуж ення провадж ення освітньої д іяльно сті ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-29/32 о 19.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 3560/0/10-19 30.10.2019

Найменування юридичної особи Маріупольський державний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 26593428

Вид звуж ення провадж ення ос ; яьої д іяльно сті у  сфері вищ ої освіти

1 . П р и п и н е н н я  провадж ення часто ті пітньо ї д іял ьн о сті за спеціальностям и:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і наймет урн пня 
напряму пі. пси, 

спеціал

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/
вечірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготов» •» бакалаврів

1 0101
Педагогічна
освіта

6.010101 До: 
освіта

40/50/0 0/0/0

2
0102 Фізичне 
виховання, спорт 
і здоров’я 
людини

6.010203 Здоров’я 
людини

30/0/0 0/0/0

3 0201 Культура 6.020105
Документознавс і по та 
інформаційне !! ість

20/20/0 0/0/0



4 0203 Гуманітарні 
науки

6.020302 Істс 15/15/0 0/0/0

5 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філоло: :>і 120/40/0 0/0/0/

6 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Ирак л -  -і 
психологія

40/25/0 0/0/0

7 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030104 Пол ГС, ;Я 15/0/0 0/0/0

8 0302 М іжнародні 
відносини

6.030206 М іж ;гар лний 
бізнес

15/0/0 0/0/0

9 0302 М іжнародні 
відносини

6.030201 М и  іа лі 
відносини

30/10/0 0/0/0

10 0303
Ж урналістика

6.030301 Жуг та. ика 25/15/0 0/0/0

11 0303
Ж урналістика

6.030302 Рею о.: т 
зв ’язки з гро -і 'стю 
(за видами д іль ті)

20/15/0 0/0/0

12 0305 Економіка 
та
підприємництво

6.030503 Мі та- га 
економіка

20/20/0 0/0/0

13 0306
М енеджмент і 
адміністрування

6.030601 М с  чт 20/15/0 0/0/0

14 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екс оі 
охорона навіс л ч,ого 
середовища ~ 
збалансовап 
природокор: ;ту ія

25/10/0 0/0/0

15 0403 Системний 
аналіз

6.040303 Сі є* 1 
аналіз

20/0/0 0/0/0

16 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Тур 15/0/0 0/0/0

Під! о); ’агістрів
17 07 Управління та 

адміністрування
074 Публіч лі: лння 
та адміністр; аі. .

50/0/0 0/0/0



Додаток
до наказу М іністерства освіти Х Щ ,  

У  країни від^ У / /  20 19  р. № у
и

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 3222 26.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи 3 2 0 7 /0 /10 -19 0 7.10 .20 19

Найменування ю ридичної особи Сум ський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 0 4 718 013

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Ш ифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,

осіб
(за ліцензією)

Встановити  
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка бакалаврів
1 18 Виробництво та 

технології
18 1 Харчові 
технології

200 100

Підготовка магістрів:
і
а * 18 Виробництво та 

технології
181 Харчові 
технології

120 105



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 
1292/01-02, 1290/01-02

Дата
08.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи Дата
3280/0/10-19 10.10.2019
Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336

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 бакалаврів

0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія 39/12 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна кібернетика 12/0 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503 Міжнародна економіка 16/15 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

20/10 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 12/0 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 21/19 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 15/10 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 28/8 0/0

0403 Системні науки 
та кібернетика

6.040303 Системний аналіз 10/0 0/0

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

6.050101 Комп’ютерні науки 28/0 0/0

0502 Автоматика та 
управління

6.050201 Системна інженерія 4/0 0/0



0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050503 Машинобудування 10/14 0/0

0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв’язок

6.050901 Радіотехніка 0/8 0/0

0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв’язок

6.050903 Телекомунікації 12/6 0/0

0515 Видавничо- 
поліграфічна справа

6.051501 Видавничо- 
поліграфічна справа

10/0 0/0

0517 Харчова 
промисловість та 
переробка
сільськогосподарсько 
ї продукції

6.051701 Харчові технології та 
інженерія

14/6 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101 Транспортні технології 
(Автомобільний транспорт)

2/0 0/0

1401 Сфера 
обслуговування

6.140101 Готельно-ресторанна 
справа

43/11 0/0

1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 30/2 0/0

1701 Інформаційна 
безпека

6.170101 Безпека інформаційних 
і комунікаційних систем

16/0 0/0

1701 Інформаційна 
безпека

6.170103 Управління 
інформаційною безпекою

5/0 0/0

Підготовка магістрів
0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.07010601 Автомобілі та 
автомобільне господарство

3/0/0 0/0

Для відокремлених структурних підрозділів
С м іля н ськ и й  промислово-економічний коледж Черкаського державного

технологічного університету 
(ідентифікаційний код 22793596)

Підготовка молодших спеціалістів
0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050702 Комерційна 
діяльність

30/10 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050801 Фінанси і кредит 30/0 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

5.03060101 Організація 
виробництва

40/40 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

5.03060102 Організація 
обслуговування на транспорті

30/0 0/0

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

5.05010301 Розробка 
програмного забезпечення

50/0 0/0



з

0508 Електроніка 5.05080201 Конструювання, 
виготовлення та технічне 
обслуговування виробів 
електронної техніки

20/0 0/0

0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв’язок

5.05090101 конструювання, 
виробництво та технічне 
обслуговування радіотехнічних 
пристроїв

30/20 0/0

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
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

0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 20/7 2/5
0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансоване 
природокористування

21/13 0/7

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

6.050102 Комп’ютерна інженерія 37/8 0/8

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

6.050103 Програмна інженерія 17/12 0/5

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

6.050502 Інженерна механіка 10/12 0/5

0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

6.050601 Теплоенергетика 12/8 0/3

0507 Електротехніка 
та електромеханіка

6.050701 Електротехніка та 
електротехнології

10/11 0/5

0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка 
та інформаційно- 
вимірювальні 
технології

6.051003 Приладобудування 10/5 0/3

0513 Хімічна техно
логія та інженерія

6.051301 Хімічна технологія 20/10 0/9

0601 Будівництво та 
архітектура

6.060101 Будівництво 19/16 2/6

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070106 Автомобільний 
транспорт

17/12 0/4



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 
10-11/220

Дата
30.09.2019

Вх. № заяви юридичної особи Дата
29754/0/1-19 15.10.2019
Найменування юридичної особи Херсонський національний технічний

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 05480298

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.)
Для відокремлених структурних підрозділів

Економіко-технологічний технікум  
Херсонського національного технічного університету 

(ідентифікаційний код 04606633)
Підготовка молодших спеціалістів

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

5.05010301 Розробка 
програмного забезпечення

30/0 0/0

0516 Текстильна та 
легка промисловість

5.05160201 Швейне виробництво 25/5 0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 
01/12-425

дата 28.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3581/0/10-19

дата 31.10.2019

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070884

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки,

спеціальностями:

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

0302 Міжнародні 
відносини

6.030206 Міжнародний бізнес 60/0/0 0/0/0

Підготовка спеціалістів
0403 Системні науки 
та кібернетика

7.04030302 Системи і методи 
прийняття рішень

20/20/0 0/0/0

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

7.05010101 Інформаційні 
управляючі системи та 
технології (за галузями)

20/20/0 0/0/0

Підготовка магістрів
1501 Державне 
управління 8.15010002 Державна служба 30/30/0 0/0/0

1801 Специфічні 
категорії

8.18010014 Управління
фінансово-економічною
безпекою

60/0/0 0/0/0



Зменшення ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності за напрямами
підготовки, спеціальностями:

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
0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна освіта 
(Економіка)

50/0/0 2/0/0

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030101 Соціологія 50/0/0 1/0/0

6.030102 Психологія 50/0/0 2/0/0
0304 Право 6.030401 Правознавство 295/250/0 11/2/0
0305 Економіка та 
підприємництво

6.030501 Економічна теорія 30/0/0 3/0/0

6.030502 Економічна 
кібернетика

100/25/0 5/2/0

6.030503 Міжнародна 
економіка

500/270/0 5/0/0

6.030504 Економіка 
підприємства

330/240/0 10/10/0

6.030505 Управління 
персоналом та економіка праці

100/70/0 10/1/0

6.030506 Прикладна 
статистика

30/25/0 2/0/0

6.030507 Маркетинг 210/180/0 5/3/0
6.030508 Фінанси і кредит 720/450/0 10/10/0
6.030509 Облік і аудит 330/300/0 15/15/0

0306 Менеджмент 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 150/120/0 10/10/0

0403 Системні науки 
та кібернетика

6.040303 Системний аналіз 50/0/0 5/0/0

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

6.050101 Комп’ютерні науки 100/50/0 10/5/0

1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 100/0/0 1/0/0

1701 Інформаційна 
безпека

6.170101 Безпека 
інформаційних і 
комунікаційних систем

30/0/0 2/0/0

Підготовка магістрів
0304 Право 8.03040101 Правознавство 295/250/0 3/1/0
0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050101 Економічна теорія 30/0/0 3/0/0

0305 Економіка та 8.03050201 Економічна 100/25/0 5/2/0



підприємництво кібернетика
0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050301 Міжнародна 
економіка

500/180/0 5/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

330/180/0 10/10/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050501 Управління 
персоналом та економіка праці

100/50/0 1/1/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050601 Прикладна 
статистика

30/25/0 1/1/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050701 Маркетинг 210/160/0 5/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050801 Фінанси і кредит 
(за спеціалізованими 
програмами)

480/300/0 10/10/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050802 Банківська справа 240/150/0 3/3/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 Облік і аудит 330/200/0 10/10/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування 
(за видами економічної 
діяльності)

200/90/0 10/10/0

0403 Системні науки 
та кібернетика

8.04030302 Системи і методи 
прийняття рішень

30/30/0 2/2/0

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

8.05010101 Інформаційні 
управляючі системи та 
технології (за галузями)

30/0/0 2/0/0

1801 Специфічні 
категорії

8.18010016 Бізнес- 
адміністрування

50/75/0 5/0/0



ІіІ

Додаток} 3 .
до н ак азу 1 М іністерства освіти і наук 
України від «0  » 2019 № %/У' ‘

•І'КИ
уС

П ер елік  ліцензідтів,
я ки м  звужено провадження освітньої д іяльності 

у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

№
з/п

! і ;

! Найменування ліцензіатїв
: ■ і  І  ! ■ . ■ ,

1. Вище професійне училищ е №7 м. Калуша

2.
Н: N :ї. - ■ ; ■ і

Первомайський індустріально-педагогічний коледж ■ ; ]



П ро звуж ення провадж ення о світньої д іяльно сті ліцензіату  
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи: 01-15/02/307 Дата: 15.10.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи: 3378/0/10-19 Дата: 21.10.2019 р.

Найменування ю ридичної особи Вище професійне училище №7 
м. Калуша

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544201

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

П р и пи н е н н я  провадж ення части н и  о світньої д іяльно сті за професіями:

Код ЗГІДНО 3 
Національним 

класифіка
тором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої діяльності 
(первинна професійна 

підготовка/професійно- 
технічне навчання/ 

перепідготовка/ 
підвищення кваліфікації)

Існуючий 
ліцензо

ваний 
обсяг (осіб)

Встановити 
ліцензо

ваний 
обсяг(осіб)

4112

4211

Оператор
комп'ютерного

набору

Касир
торговельного залу

Первинна професійна 
підготовка

60 0

4112
Оператор

комп'ютерного
набору

Первинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання

60 0

7129 М онтажник систем 
утеплення будівель

Первинна професійна 
підготовка

зо 0



П р о  звуж ення провадж ення о світньої д іяльно сті ліцензіату  
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи: 416 Дата: 15.10.2019 р.

Вх. № заяви юридичної особи: 3377/0/10-19 Дата: 21.10.2019 р.

Найменування ю ридичної особи Первомайський індустріально- 
педагогічний коледж

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 05536030

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

П р и п и н е н н я  провадж ення части н и  освітньої д іяльно сті за професіями:

Код згідно 3 
Національним 

класифіка
тором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої діяльності 
(первинна професійна 

підготовка/професійно- 
технічне навчання/ 

перепідготовка/ 
підвищення кваліфікації)

Існуючий 
ліцензо

ваний 
обсяг (осіб)

Встановити 
ліцензо

ваний 
обсяг (осіб)

4112 Оператор
комп'ютерного

набору Первинна професійна 
підготовка

90 0

4112 Оператор
комп'ютерної

верстки

5220
Продавець

продовольчих
товарів

Професійно-технічне
навчання,

підвищення
кваліфікації

60 0



Додаток 6
до наказу М іністерства, освіти і цаук^і 
України від «£? » / /  2019 №, / у 7) ' ’

П ер елік  ліцензіа гів,
я ки м  відмовлено у розш иренні провадж ення  

освітньої д іяльно сті у сфері вищ ої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

2. Державна наукова установа «Київський академічний університет»

3.
Приватний вищ ий навчальний заклад Харківський гуманітарний 
університет «Народна українська академія»

4.
Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний 
університет України»

5. Н аціональна металургійна академія України



П ід ста в и  відмови у розш иренні провадж ення о світньо ї д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
1811/01-11

дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3088/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування ю ридичної особи Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125622

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

започаткування провадження освітньої 
діяльності за іншим рівнем вищої освіти 
за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування на початковому рівні 
(короткому циклі) вищої освіти

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків навчання)
П ід стави  для пр и й ня ття  ріш ення про відмову в розш иренні провадження  
_________________ о світньо ї д іяльності у сфері вищ ої освіти_________________

В становлення невідповідності Л іц е н зій н и м  умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
М іністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 
М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- недостатньо площ  навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу (за підрахунками з урахуванням зазначених двох змін навчання площа 
навчальних приміщ ень становить 1,7 м2), що не відповідає вимогам п. 33 
Ліцензійних умов;

- в таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщ еннями» (додаток 4 до Ліцензійних умов) до площ навчальних 
приміщень віднесено додаткові орендовані площі 7866,4 м2, які не належать до 
спортивних залів, що враховуються як навчальні приміщення. Адже на підставі 
Угоди про надання фізкультурно-спортивних послуг № 300 від 01.10.2019 
заклад освіти отримує від Комунального підприємства «Центральний стадіон» 
Черкаської міської ради фізкультурно-спортивні послуги, пов’язані з 
використанням легкоатлетичних бігових доріжок та секторів, басейну та 
спортивного залу для проведення навчально-тренувального процесу зі 
студентами, що не відповідає вимогам пункт 1 таблиці 2 додаток 4 до
Ліцензійних умов.____________________________________________________________

_____________________ П р о п о зи ц ії щодо усунення н е д о л і к і в : ____________ _
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



П ід ста в и  відмови у розш иренні провадж ення о світньо ї д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
1768/01-11

дата 24.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3087/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125622

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

започаткування провадження освітньої 
діяльності за іншим рівнем вищої освіти 
за спеціальністю 081 Право на 
початковому рівні (короткому циклі) 
вищої освіти

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)
П ід стави  для пр и й н я ття  ріш ення про відмову в розш иренні провадження  
_________________ освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти_________________

В становлення невідповідності Л іц е н зій н и м  умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
М іністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 
М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- недостатньо площ навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу (за підрахунками з урахуванням зазначених двох змін навчання площа 
навчальних приміщ ень становить 1,7 м2), що не відповідає вимогам п. 33 
Ліцензійних умов;

- в таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщ еннями» (додаток 4 до Ліцензійних умов) до площ навчальних 
приміщень віднесено додаткові орендовані площі 7866,4 м2, які не належать до 
спортивних залів, що враховуються як навчальні приміщення. Адже на підставі 
Угоди про надання фізкультурно-спортивних послуг № 300 від 01.10.2019 
заклад освіти отримує від Комунального підприємства «Центральний стадіон» 
Черкаської м іської ради фізкультурно-спортивні послуги, пов’язані з 
використанням легкоатлетичних бігових доріжок та секторів, басейну та 
спортивного залу для проведення навчально-тренувального процесу зі 
студентами, що не відповідає вимогам пункт 1 таблиці 2 додаток 4 до
Ліцензійних умов.__________________________________________________ __ ______

_____________________ П р о по зи ц ії щодо усунення недоліків: _________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



П ід ста в и  відмови у розш иренні провадж ення освітньої д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
1810/01-11

дата 29.10.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
3089/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування ю ридичної особи Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125622

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

започаткування провадження освітньої 
діяльності за іншим рівнем вищої освіти 
за спеціальністю 292 М іжнародні 
економічні відносини на початковому 
рівні (короткому циклі) вищої освіти

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків навчання)
П ід стави  для пр и й н я ття  ріш ення про відмову в розш иренні провадження  
_________________ освітньої д іяльності у сфері вищ ої освіти_________________

В становлення невідповідності Л іц е н зій н и м  умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
М іністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 
М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- недостатньо площ навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу (за підрахунками з урахуванням зазначених двох змін навчання площа 
навчальних приміщ ень становить 1,7 м 2), що не відповідає вимогам п. 33 
Ліцензійних умов;

- в таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщ еннями» (додаток 4 до Ліцензійних умов) до площ навчальних 
приміщень віднесено додаткові орендовані площі 7866,4 м2, які не належать до 
спортивних залів, що враховуються як навчальні приміщення. Адже на підставі 
Угоди про надання фізкультурно-спортивних послуг № 300 від 01.10.2019 
заклад освіти отримує від Комунального підприємства «Центральний стадіон» 
Черкаської м іської ради фізкультурно-спортивні послуги, пов’язані з 
використанням легкоатлетичних бігових доріжок та секторів, басейну та 
спортивного залу для проведення навчально-тренувального процесу зі 
студентами, що не відповідає вимогам пункт 1 таблиці 2 додаток 4 до
Ліцензійних умов.____________________________________________________________

_____________________ П р о по зи ц ії щодо усунення недоліків:_____________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



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

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
224/141 а

Дата 04.10.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи 
3062/0/10.1-19

Дата 30.10.2019

Найменування ю ридичної особи Державна наукова установа «Київський 
академічний університет»

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

19477816

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

підготовка здобувачів вищ ої освіти за 
спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 
Біологія за третім  (освітньо-науковим) рівнем 
вищ ої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 40 осіб (з урахуванням строків навчання)

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

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

1) копії документів, що підтверджують майнові права Державної наукової 
установи «Київський академічний університет» на основні засоби для здійснення 
навчального процесу за адресами: м. Київ, вул. Терещенківська, 3, бульвар 
Академіка Вернадського, 36, вул. М етрологічна 14-Б, проспект Академіка 
Глушкова, 40, м. Харків, проспект Науки, 60, надано не в повному обсязі, що є 
недотриманням вимог підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов.

2) відомості про кількісні та якісні показники обладнання лабораторій та 
спеціалізованих кабінетів, відомості про обладнання, устаткування та програмне 
забезпечення спеціалізованих комп'ютерних лабораторій та  відомості про 
соціальну інфраструктуру за спеціальністю 091 Біологія не містять даних, які 
обов’язково вносяться до таблиць 3, 4, 5 додатку 4 до Ліцензійних умов) 
(порушення підпункту 7 пункту 46 Ліцензійних умов)

3) відсутнє обґрунтування достатності обладнання в описовому форматі для 
провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу 
освіти за інш ими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке 
обладнання використовується, що передбачено вимогами таблиці 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов;

4) у текстовому описі відсутні розрахунки, які підтверджують спроможність 
закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням 
освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними 
ліцензованими обсягами щодо використання інформаційних ресурсів, спортивних 
залів, стадіонів, інш их об’єктів (порушення вимог підпункту 9 пункту 46



Ліцензійних умов). Вказаний текстовий опис наданий закладом освіти на основі 
даних Інституту ф ізіології ім. О.О. Богомольця НА Н України;

5) заява ліцензіата про отримання ліцензії на освітню діяльності у сфері вищої 
освіти не відповідає вимогам додатку 1 до Ліцензійних умов за найменуванням 
показників, зокрема відсутня інформація щодо місць провадження освітньої 
діяльності;

6) до Єдиної державної електронної бази з питань освіти не завантажено повну 
інформацію про матеріальне-технічне забезпечення (поруш ення пункту 43 
Ліцензійних умов).

7) матеріали ліцензійної справи не пронумеровані, що не відповідає вимогам 
пункту 48 Л іцензійних умов.

Окрім того, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру ю ридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у Державної наукової 
установи «Київський академічний університет» відсутній КВЕД 85.42 вища освіта, 
який відповідно до законодавства України про освіту є необхідним для здійснення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Основним і єдиним видом економічної 
діяльності зазначеної юридичної особи є «Дослідження й експериментальні
розробки у сфері інш их природничих і технічних наук» (код КВЕД 72.19)._______
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву щодо розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Л іцензійних умов._____________________________________________________



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 191 дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3048/0/10.1-19

дата 29.10.2019

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
Харківський гуманітарний університет 
«Народна українська академія»

Ідентифікаційний код юридичної особи 21228109
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти та 
за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки зі спеціальності 
054 Соціологія
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 50 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти
15 осіб за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

140 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти
30 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільш енні 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 
054 Соціологія не відповідає вимогам пункту 29 Ліцензійних умов, зокрема, одна 
особа -  Нєдогонов Д. В. працює у закладі вищої освіти за сумісництвом;

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 1,9 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- 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 розміщення іноземців та 
осіб без громадянства у житлові приміщення, придатні для проживання (пункт 15 
Ліцензійних умов);

- у таблиці про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою зі спеціальності невірно зазначені 
деякі показники, зокрема: найменування навчальної дисципліни, автор (прізвище, 
ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо, і тому потребують 
уточнення.

Крім того інформуємо, що:
1) договор о сотрудничестве от 28.08.2015 г. викладено недержавною мовою 

(частина 5 статті 10 Закону);
2) у концепціях освітньої діяльності зі спеціальності орієнтовний перелік 

професійних кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти, не відповідає 
спеціальності Соціологія, зокрема: 3429 Агент рекламний; представник рекламний, 
4223 Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв’язку.

Також, копії договорів купівлі продажу приміщень (м. Харків, 
вул. Лермонтівська, 27) не містять копії актів прийому-передачі цих приміщень 
Покупцю - Приватному вищому навчальному закладу Харківський гуманітарний
університет «Народна українська академія».____________ ____________________________
_______________________ 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 вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 193 дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3049/0/10.1-19

дата 29.10.2019

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
Харківський гуманітарний університет 
«Народна українська академія»

Ідентифікаційний код юридичної особи 21228109
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти та 
за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у галузі знань 05 Соціальні та 
поведінкові науки зі спеціальності 
051 Економіка
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 175 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти
50 осіб за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

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

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільш енні 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 
051 Економіка не відповідає вимогам пункту 29 Ліцензійних умов, зокрема, дві 
особи -  Нечипорук Л. В. та Яременко О. Л. працюють у закладі вищої освіти за 
сумісництвом;

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 1,9 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- 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 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, відсутня 
інформація про керівника групи забезпечення Діденко Ю. Ю. та ін. (пункт 43 
Ліцензійних умов);

- у таблиці про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою зі спеціальності невірно зазначені 
деякі показники, зокрема: найменування навчальної дисципліни, автор (прізвище, 
ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо, і тому потребують 
уточнення.

Крім того інформуємо, що:
1) договор о сотрудничестве от 28.08.2015 г. викладено недержавною мовою 

(частина 5 статті 10 Закону);
2) концепція освітньої діяльності зі спеціальності 051 Економіка за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти не відповідає стандарту вищої освіти України, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 13.11.2018 року 
№ 1244, зокрема, у частині зазначення основних компетентностей;

3) у концепціях освітньої діяльності зі спеціальності 051 Економіка за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти та за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти не зазначено орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується 
надавати здобувачам освіти (порушення підпункту 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 ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 192 дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3050/0/10.1-19

дата 29.10.2019

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
Харківський гуманітарний університет 
«Народна українська академія»

Ідентифікаційний код юридичної особи 21228109
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти та 
за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у галузі знань 03 Гуманітарні 
науки зі спеціальності 035 Філологія 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 140 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти
25 осіб за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

560 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти
50 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільш енні ліцензованого обсягу) у сфері вищ ої 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 у концепції освітньої діяльності зі спеціальності за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти не зазначено орієнтовний перелік 
професійних кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти (підпункт 5 
пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 1,9 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- 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 розміщення іноземців та 
осіб без громадянства у житлові приміщення, придатні для проживання (пункт 15 
Ліцензійних умов);

- у таблиці про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою зі спеціальності невірно зазначені 
деякі показники, зокрема: найменування навчальної дисципліни, автор (прізвище, 
ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника тощо, і тому потребують 
уточнення.

Крім того інформуємо, що:
1) договор о сотрудничестве от 28.08.2015 г. викладено недержавною мовою 

(частина 5 статті 10 Закону);
2) концепція освітньої діяльності зі спеціальності 035 Філологія за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти не відповідає стандарту вищої освіти України, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 року 
№ 869, зокрема, у частині зазначення основних компетентностей випускника;

3) концепція освітньої діяльності зі спеціальності 035 Філологія за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти не відповідає стандарту вищої освіти України, 
затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2019 року
№ 871, зокрема, у частині зазначення основних компетентностей випускника._______
_______________________ 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 вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-177 дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3084/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070996
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 12 Інформаційні технології 
зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 75 осіб (на рік) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

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

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільшенні ліцензованого обсягу) у сфері вищ ої 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 групи забезпечення зі спеціальності 
122 Комп’ютерні науки не відповідає вимогам пункту 29 Ліцензійних умов, 
зокрема, у частині зазначення кваліфікації зі спеціальності (у матеріалах справи не 
вказані результати професійної діяльності осіб групи забезпечення відповідно до 
пункту 30 Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокрема за 
адресам: м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 11 (навчальний корпус № 2 власність 
МОН); вул. Залізняка М., буд. 1 1а; вул. Кобилянської О., буд. 1 (навчальний корпус 
№ 3 власність МОН) (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 0,83 кв. їй. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- 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, про 
наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» (пункти 33, 38 Ліцензійних 
умов);

Крім того інформуємо, що:
1) у документі про декларування виконання вимог Ліцензійних умов зі 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки відсутні розрахунки щодо групи забезпечення 
зі спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;

2) у заяві ліцензіата зазначено ліцензований обсяг - 400 осіб (з урахуванням 
строків навчання) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, а відповідно до 
ліцензії він становить 75 осіб (300 осіб з урахуванням строків навчання), то це
фактично збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців.____________________
_______________________ 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 вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-178 дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3085/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070996
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 12 Інформаційні технології 
зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 50 осіб (на рік) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

90 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері вищ ої 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 
122 Комп’ютерні науки не відповідає вимогам пункту 29 Ліцензійних умов, 
зокрема, у частині зазначення кваліфікації зі спеціальності (у матеріалах справи не 
вказані результати професійної діяльності осіб групи забезпечення відповідно до 
пункту ЗО Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокрема за 
адресам: м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 11 (навчальний корпус № 2 власність 
МОН); вул. Залізняка М., буд. 11а; вул. Кобилянської О., буд. 1 (навчальний корпус 
№ 3 власність МОН) (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 0,83 кв. їм. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- у концепції освітньої діяльності зі спеціальності не визначено орієнтовний 
перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти 
(підпункт 5 пункту 46 Ліцензійних умов);



- 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 забезпеченість навчальних аудиторій 
мультимедійним обладнанням у відсотках, про доступність навчальних приміщень 
закладу освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, про 
наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» (пункти 33, 34, 38 
Ліцензійних умов);

Крім того інформуємо, що у документі про декларування виконання вимог 
Ліцензійних умов зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки частково відсутні 
розрахунки щодо групи забезпечення зі спеціальності за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти.______________________________________________________________
_______________________ 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 вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-175 дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3082/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070996
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 13 Механічна інженерія зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг 150 осіб (на рік) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

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

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері вищ ої 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 
131 Прикладна механіка не відповідає вимогам пункту 29 Ліцензійних умов, 
зокрема, не має відповідної кваліфікації зі спеціальності Онуфрів О. Р. (у матеріалах 
справи не вказані результати професійної діяльності осіб групи забезпечення 
відповідно до пункту 30 Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокрема за 
адресам: м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 1 1 (навчальний корпус № 2 власність 
МОН); вул. Залізняка М., буд. 11а; вул. Кобилянської О., буд. 1 (навчальний корпус 
№ 3 власність МОН) (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 0,83 кв. їм. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- у концепції освітньої діяльності зі спеціальності не визначено орієнтовний 
перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти 
(підпункт 5 пункту 46 Ліцензійних умов);



- 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, про 
наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» (пункти 33, 38 Ліцензійних 
умов).

Крім того інформуємо, що у документі про декларування виконання вимог 
Ліцензійних умов зі спеціальності 131 Прикладна механіка відсутні розрахунки 
щодо групи забезпечення зі спеціальності за першим (бакалаврським) рівнем вищої
освіти._________________________________________ __________________________________
_______________________ 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 вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-176 дата 29.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3081/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний 
університет України»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070996
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 13 Механічна інженерія зі 
спеціальності 131 Прикладна механіка 
з метою підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг -

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

120 осіб (з урахуванням строків 
навчання) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері вищ ої 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. №2 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами справи якісний склад проектної групи зі спеціальності 
131 Прикладна механіка не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, 
зокрема, з трьох осіб одна особа не має відповідної кваліфікації із зазначеної 
спеціальності: Онуфрів 0 . Р. -  к. ф-м. н. (01.04.07 -  фізика твердого тіла), доцент за 
кафедрою фізики, вища освіта зі спеціальності «Оптичні і оптико-електронні 
системи», кваліфікація -  інженер оптик-дослідник (у матеріалах справи не вказані 
результати професійної діяльності осіб групи забезпечення відповідно до пункту 30 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майнові 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокрема за 
адресам: м. Львів, вул. Залізняка М., буд. 11 (навчальний корпус № 2 власність 
МОН); вул. Залізняка М., буд. 1 1а; вул. Кобилянської О., буд. 1 (навчальний корпус 
№ 3 власність МОН) (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітнього 
процесу становить 0,83 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням строків 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при нормі - 2,4 кв. 
метра), що не відповідає пункту 33 Ліцензійних умов;

- у концепції освітньої діяльності зі спеціальності не визначено орієнтовний



перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати здобувачам освіти 
(підпункт 5 пункту 46 Ліцензійних умов);

- 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, про 
наявність навчальних планів з обов’язковим вивченням української мови як окремої 
навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна» (пункти 33, 38 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._____________________________________________________



П ід стави  відмови у розш иренні провадження о світньо ї діяльності
ліц ензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-17/641 дата 24.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3099/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) за спеціальністю 131 
Прикладна механіка галузі знань 13 
М еханічна інженерія

Ліцензований обсяг 200 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищ ої освіти, 168 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ід стави  для пр и й н я ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності ліцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

-у  матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження 
освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, 
зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного



забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 

навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на 
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.

П р о по зи ц ії 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.



П ід стави відмови у розш иренні провадження освітньої д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-17/633 дата 22.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3097/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування ю ридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським), другим 
(магістерським), третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 144 Теплоенергетика 
галузі знань 14 Електрична інженерія

Ліцензований обсяг 164 особи за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти, 
124 особи за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти, 10 осіб за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти

П ід стави  для пр и й н я ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності л іцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 8Л «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 8.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

-у  матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 58 
Ліцензійних умов;
____ - у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження



освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, 
зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень._______________________

П р о по зи ц ії 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.



П ід стави  відмови у розш иренні провадж ення о світньо ї д іяльності
ліц ензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-17/650 дата 28.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3098/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) за спеціальністю 029 
Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа галузі знань 02 Культура і 
мистецтво

Ліцензований обсяг 200 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 60 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ідстави для пр и й н я ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльно сті ліцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обгрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

-у  матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві ю ридичної особи відсутня інформація про місця провадження 
освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи,



зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.____________________

П р о по зи ц ії 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.



П ід стави  відмови у розш иренні провадження освітньої д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-17/640 дата 24.10.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 
3095/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським), другим 
(магістерським), третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 132 М атеріалознавство 
у галузі знань 13 М еханічна інженерія

Ліцензований обсяг 300 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 188 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти, ЗО осіб за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти

П ідстави для пр и й ня ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності ліцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 8.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 8.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

-у  матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві ю ридичної особи відсутня інформація про місця провадження



освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, 
зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.___________________

П р о по зи ц ії 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.



П ід стави  відмови у розш иренні провадж ення о світньо ї д іяльності
ліц ензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-17/642 дата 24.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3094/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським), другим 
(магістерським), третім (осв’тньо- 
науковим) рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 133 Галузеве 
маш инобудування у галузі знань 
13 М еханічна інженерія

Ліцензований обсяг 410 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 160 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти, 15 осіб за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти

П ід стави  для пр и й ня ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності л іцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 8.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 8.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві ю ридичної особи відсутня інформація про місця провадження



освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, 
зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень._______________________

П р о по зи ц ії 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.



П ід стави  відмови у розш иренні провадження о світньо ї д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-17/637 дата 24.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3091/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) за спеціальністю 152 
М етрологія та інформапійно- 
вимірювальна техніка у галузі знань 
15 Автоматизація та 
приладобудування

Ліцензований обсяг 96 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 90 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ід стави  для пр и й н я ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльно сті ліцензіату у сфері вищ ої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів 
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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

- у таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві ю ридичної особи відсутня інформація про місця провадження



освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, 
зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.______________________

П р о по зи ц ії 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.



П ід стави  відмови у розш иренні провадження о світньо ї д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-17/648 дата 25.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3093/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

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

Ліцензований обсяг 200 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 160 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ідстави для пр и й ня ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності ліцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження 
освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи,



зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень._____________________

П р о по зи ц ії 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.



П ід стави  відмови у розш иренні провадж ення о світньо ї д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-17/634 дата 22.10.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 
3092/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) за спеціальністю 073 
М енеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування

Ліцензований обсяг 656 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 452 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ідстави для пр и й н я ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності ліцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

-у  матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві ю ридичної особи відсутня інформація про місця провадження 
освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, 
зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного



забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 

навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень._________________________

П р о по зи ц ії 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.



ліцензіату у сфері вищ ої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-17/646 дата 25.10.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 
3096/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування ю ридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) за спеціальністю 015 
Професійна освіта (металургія) галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка

Ліцензований обсяг 96 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 20 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ід стави  для пр и й н я ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності ліцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7Л «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

-у  матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження 
освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, 
з о кр е ма у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-техніч ного



забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 

навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.___________________________

П р о по зи ц ії 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.



ліц ензіату у сфері вищ ої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 01-17/639 дата 24.10.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 
3101/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) за спеціальністю 151 
Автоматизація та комп’ютерно- 
інтегровані технології галузі знань 15 
Автоматизація та приладобудування

Ліцензований обсяг 308 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 140 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ідстави для пр и й ня ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності ліцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

-у  матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження 
освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи,



зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано па
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.___________________

П р о по зи ц ії 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.



П ід стави  відмови у розш иренні провадж ення о світньо ї д іяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 01-17/643 дата 24.10.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 
3100/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування ю ридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) за спеціальністю 122 
К омп’ютерні науки галузі знань 12 
Інформаційні технології

Ліцензований обсяг 504 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти, 260 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ід стави  для пр и й ня ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльно сті л іцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

- у матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві ю ридичної особи відсутня інформація про місця провадження 
освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, 
зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного



забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, 

навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти 
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних приміщень._________________________

П р о по зи ц ії 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.



ліцензіату у сфері вищ ої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 01-17/647 дата 25.10.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 
3090/0/10.1-19

дата 31.10.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академія 
України

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070766
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за першим 
(бакалаврським) та другим 
(магістерським) за спеціальністю 072 
Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 
Управління та адміністрування

Ліцензований обсяг 192 осіб за першим (бакалаврським) 
рівнем вищ ої освіти, 120 осіб за 
другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

П ід стави  для пр и й н я ття  ріш ення про відмову у розш иренні провадження  
о світньо ї д іяльності л іцензіату у сфері вищ ої 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 0,67 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33 
Ліцензійних умов;

-таблиця 7.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає 
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;

-у  таблиці 7.3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі щодо 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 до 
Ліцензійних умов);

-у  матеріалах справи відсутня інформація про наявність у навчальному 
плані з обов’язковим вивченням української мови як окремої навчальної 
дисципліни «Українська мова як іноземна», що є порушенням вимог пункту 38 
Ліцензійних умов;

- у заяві юридичної особи відсутня інформація про місця провадження 
освітньої діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи,



зокрема у розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення (додаток 1 до Ліцензійних умов);

- 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 освітньо діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої 
діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими 
обсягами» відсутні розрахунки з урахуванням освітньої діяльності за всіма 
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами 
(підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім того, розрахунки надано на
загальну площу, а не на площу навчальних примігцень.__________________________

П р о по зи ц ії 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.



П ідстави  відм ови  у ви д ачі л іц ен зії на провадж ення о світньо ї д іяльності 
Н авч ал ьн о-м етод и ч н ом у  центру цивільного захисту та безпеки 

ж и ттєд іял ьн ості К ірово град ської області у сфері п ісляд ипло м но ї освіти
для осіб з вищ ою  освітою

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

Них. К2 заяви ю ридичної особи
‘ 01-1004/01-28

дата 29.10.2019

Ех. Ж  з а я в и  ю ридичної особи
3076/0/10.1-19

дата 30.10.2019

Найменування ю ридичної особи Навчально-методичний центр 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Кіровоградської 
області

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 26144085
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у  заяві

підвищення кваліфікації за 
програмою функціонального 
навчання керівного складу та 
фахівців, діяльність яких пов’язана з 
організацією і здійсненням заходів з 
питань цивільного захисту 
(спеціалізація «Цивільний захист», 
спеціальність 263 Ц ивільна безпека, 
галузь знань 26 Цивільна безпека) у 
сфері післядипломної освіти для осіб 
з вищою освітою

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

2000 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави д л я  п р и й н яття  ріш ення про відм ову у ви дач і л іцензії на 
ІТрОБЦЦЖШШЕ осв ітн ьо ї д іяльності у сфері п ісляди п лом н о ї освіти  д л я  осіб 3

вищ ою  освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- якісний склад проектної групи не відповідає вимогам пункту 27 
Ліцензійних умов, оскільки всі члени (Тищенко М. А., диплом про вищу освіту 
за спеціальністю Командно-ш табна оперативно-тактична військ ППО 
Сухопутних військ; Купріянов А. С., диплом про вищу освіту за спеціальністю 
Електрообладнання літальних апаратів; Александрова Т. Ф., диплом про вищу 
освіту за спеціальністю Педагогіка і методика початкового навчання та 
образотворчого мистецтва; Стець М. М., диплом про вищу освіту за 
спеціальністю П ожежна безпека; Вареник С. І., диплом про вищу освіту за



! спеціальністю Протипожежна техніка та безпека) не мають кваліфікації 
| відповідно до спеціальності 263 Цивільна безпека;

-керівник проектної групи Тищенко М. А. не має наукового ступеня 
! відповідно до вимог абзацу другого пункту 27 Ліцензійних умов;

- відсутня копія документа про вищу освіту Тищ енка М. А., отриманого у 
1979 ропі., що зазначений у таблиці «Якісний склад проектної групи ...»  (вимога 
підпункту 10 пункту 46 Ліцензійних умов);

- площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу за 
розрахунком становить 0,15 кв. м., що не відповідає вимогам пункту 33

І Ліцензійних умов (за нормативом - 2,4 кв. метра);
- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права закладу освіти 

і на основні засоби для здійснення навчального процесу на зазначені у заяві та 
! матеріалах справи місця провадження орендованих площ за адресами: 27501
! Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Чорноморівська, 3 (116,5 кв. м.);
! 28008, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Софіївська, 18 (146 кв. м.), що 
і не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов;

- е ід сутня інформація про загальний обсяг у кредитах Європейської 
і кредитної ■трансферно-накопичувальної системи та строк навчання, орієнтовний 
! перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати у «Концепції 
і освітньої діяльності...» . Крім того, потребує уточнення встановлені вимоги до
| осіб, які можуть розпочати підвищення кваліфікації, адже заклад подав заяву на 
; отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
і освіти для осіб з вищою освітою;

-відсутня соціально-побутова інфраструктура (вимога пункту 37 
І Ліцензійних умов та таблиця 5 додатка 4 до Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про площі приміщень (кв. метрів) у таблиці 2 
і «Забезпечення приміщ еннями навчального призначення та іншими 
і приміщеннями» у пункті 1 «Навчальні приміщення, усього (у тому числі)», у 
| пункті 4 «Бібліотека, у тому числі читальні зали» та у колонках «власні»,
[ «орендовані», «зданих в оренду»;

-відсутні розрахунки у «Текстовому описі використання інформаційних 
ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, 

і стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність 
І закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах» (підпункт 9 
і пункту 46 Ліцензійних умов), а також відсутня інформація щодо використання 
: соціально-побутової інфраструктури;

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

- не подано в електронному вигляді відомості про кадрове та матеріально- 
1 технічне забезпечення закладу освіти до Єдиної державної електронної бази з 
! питань освіти відповідно до вимог пункту 43 Ліцензійних умов.

Потребує уточнення інформація надана у П римітках у таблиці «Якісний 
І склад проектної групи..) на предмет відповідності до показників пункту ЗО 
і Ліцензійних умов, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
| спеціальності, а також наявних площ кв. метрів бібліотеки, адже у таблиці 1



! «Інформація про наявність бібліотеки» загальна площ а бібліотеки вказана - 31,2 
І кв. метра, у  «Текстовому оп и сі...»  -15,7 кв. метра.

Л іцензійна справа не пронумерована відповідно до вимог пункту 48
Ліцензійних умов.________________________________________________________________

! т т г  • • •  •  •П р о по зи ц ії щодо усунення недоліків:
,______ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

І 1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в і
І електронних відомостях._______________ __________________________________________
І 2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.____



Додаток
до наказу Щ нідтерства освіти, ішіауки 
України в іі^ /У  2019 р. № У</У' с̂~

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності Вищому 
професійному училищ у № 24 м. Корець Рівненської області у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 1406 дата 11.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3036/0/10.1-19

дата 28.10.2019

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 24 
м. Корець Рівненської області

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547180
Вид освітньої діяльності, код та 5122
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Кухар

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка -  ЗО 
Професійно-технічне навчання - 10 
Перепідготовка -  10 
Підвищення кваліфікації - 10

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти__________

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

- за інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань назва закладу - Вище професійне училище 
№ 24 м. Корець Рівненської області, а у заяві ліцензіата - Вище професійне училище 
№ 24 м. Корець, і тому інформація потребує уточнення;

- за матеріалами справи робочі навчальні плани щодо підготовки 
кваліфікованих робітників у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 
(первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації) не відповідають Державному стандарту професійно- 
технічної освіти ДСПТО 5 122-НО.55.3-5-2007 (далі -  Державний стандарт), 
зокрема, у частині зазначення дисциплін (основи правових знань, устаткування 
підприємств харчування, гігієна та санітарія виробництва, організація виробництва 
та обслуговування, облік, калькуляція і звітність, іноземна мова за професійним 
спрямуванням)(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- дисципліну навчального плану «Основи енергоефективності» планує 
викладати Бондар Г. Г., яка має вищу освіту зі спеціальностей: «Педагогіка і 
психологія», «Інформатика», і не є фахівцем з основ енергоефективності (пункт 2 
додатку 14 до Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи у таблицях про навчально-методичне забезпечення 
відсутні дисципліни, що передбаченні Державним стандартом з професії 5122 Кухар 
(пункт 4 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- у таблиці про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою із зазначеної професії відсутні 6 
дисциплін, що передбачені Державним стандартом з професії (пункт 1 таблиці З 
додатку 15 до Ліцензійних умов);



- здобувач ліцензії не забезпечив подання в електронному вигляді усіх даних та 
відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО), зокрема:

1) в ЄДЕБО відсутня інформація про викладачів Силіна Р. В., Шкльода Є. Ф. та 
ін.,

2) в ЄДЕБО не завантажено скановані 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 (пункт 72 Ліцензійних умов).___________________
_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;________________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________


