
Перелік ліцензія ІІ ІЗ
яким розширено провадженим ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у сфері ВИЩОЇ ОСВІТІІ 

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

рівних витої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Запорізький державний медичний університет для
Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету

2.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Вінницького торговельно-економічний коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету

3.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Харківського торговельно-економічний коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету

4. Національний аерокосмічний університет ім. М.С. Жуковського 
«Харківський авіаційний університет»

5. Українська інженерно-педагогічна академія

6. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
мені С. 3. Ґжицького

7. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

8. Державний вищий навчальний заклад 
«Донецький національний технічний університет»

9. Запорізький національний університет

10. Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет»

11. Полтавська державна аграрна академія

12. Сумський державний університет і
13. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

14. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»

15. Державний вищий навчальний заклад
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

16.
Державний вищий навчальний заклад
«1 Іереяслав-Хмельпицький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди»



Про розширеііііи провадженні! освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освігн

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

__________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти__________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткувания діяльності за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація у галузі знань 22 Охорона здоров'я 
на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти_______________________________

Вих. № заяви юридичної 07/4784 дата 15.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3409/0/10.1-19

дата 19.11.2019

Найменування юридичної особи Запорізький державний медичний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010741

1 Іайменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Медичний коледж Запорізького державного 
медичного університету

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

36803189

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

підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 226 Фармація. промислова 
фармація за початковим рівнем (короткий цикл) 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіягу у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
_  у сфері вищої освіти

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом заночаткування 
освітньої діяльності за іншим початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти зі спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки_______

Вих. № заяви юридичної 
особи 2857/108

дата 15.11.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 3408/0/10.1-19

дата 19.11.2019

Найменування юридичної 
особи

Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

01566117

Найменування 
відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Вінницький торговельно-економічний коледж 
Київського національного торговельно- 
економічного університету

Ідентифікаційний код 
структурного підрозділу 
юридичної особи

01565891

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 035 Філологія за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



до наказу Міністерства освіти -і науки 
України в і дуб • /* 2019 р. № у

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

ІЗид розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти___________________________

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 
освітньої діяльності за іншим початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі 
знань 07 Управління та адміністрування____________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 2825/1 14

дата 13.11.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 3286/0/10.1-19

дата 13.1 1.2019

Найменування юридичної 
особи

Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

01566117

1 Іаймснування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Харківський торговельно-економічний коледж 
Київського національного торговельно- 
економічного університету

Ідентифікаційний код 
структурного підрозділу 
юридичної особи

33297933

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування за початковим рівнем (коротким 
циклом) вищої освіти

Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
лінензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності лінензіату 
____________________ у сфері вищої освіти___________________________

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 
провадження освітньої діяльності за іншим початковим рівнем (коротким 
циклом) вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні 
та поведінкові науки______________________________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 38-605/1580

дата 13.11.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 3389/0/10.1-19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної 
особи

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02066769

1 Іайменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

*

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 051 Економіка за початковим 
рівнем (коротким циклом) вищої освіти

Ліцензований обсяг 60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження оснііньої дія.іьиоеіі 
ліцензіату у сфері вищої освії н

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

Вид розширений провадження освітньої ліилмюсі і у сфері ВНІПОЇ освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом ниюча і кування ні повою 
спеціальністю 015 Професійна освіта (Зварювання) галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
10-02-209

дата 20.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3455/0/10.1-19

дата 21.1 1.2019

Найменування юридичної особи Українська інженерно-педагогічна 
академія

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071228

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

підготовка здобувані в витої осні їй $а 
спеціальністю 015 Професійна освіта 
(Зварювання) галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка за початковим 
рівнем (короі кий цикл) вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (з урахуванням сі років навчання)



Про розширення провадження осві і ньої ліяльносі і 
ліцензій ту у сфері вищої осві і и

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської дія.п.носи )

В и д  розширення провадження освітньої діяльності V сфері вищої осві і п
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом ніпоча і кукання іа новою 
спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/І Ісдагопка за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1192-16

дата 13.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3381/0/10.1-19

дата 18.1 1.2019

Найменування юридичної особи Львівський національний унівсрсигсі 
ветеринарної медицини га біоіехподої іі'і 
імені С. 3. 1 жицької о 
00492990Ідентифікаційний код юридичної 

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 017 Фізична культура і 
спорт галузі знань 01 Освіта/І Іедагогіка за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

400 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Дол ато к /  У
до наказу Міністерсіна ос ні і и і 
України від (2о - 2019 р. № УУ<х ’С (

Про розширений провадження осніїньої іія. іьносіі 
діпензіату у сфері шішої пені і м

(відповідно до статті 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської дія.іь ііо с ір  )

Вид розширення ішовадженни освітньої діяльності у сфері КИІІІОЇ ОСКІ 1 II
Розширення провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШЛЯХОМ ЗЯІІОЧЯ і куняння $н НОВОЮ 
спеціальністю 229 Громадське здоров'я галузі знань 22 Охорона здоров'я за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
81-552-201

дата 08.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3401/0/10.1-19

дата 18.1 1.2019

Найменування юридичної особи Дніпровський національний \ ніверси іе і
імені Олеся Гончара
02066747Ідентифікаційний код юридичної 

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 229 Громадське здоров'я 
галузі знань 22 Охорона здоров'я за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
осві їй

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

120 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження оснії ньої діяльності ліцензія іу
у сфері ВІЗШОЇ освіти

(відповідно до етапі 15 Закон) України «І Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Іін.і розширення провадження освітньої діяльності у сфері нишої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткувапня освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. №  заяви юридичної особи 
01-15 1186

дата 04.1 1.2019

Вх. №  заяви юридичної особи 
3428/0/10.1-19

дата 19.11.2019

1 Іайменуванпя юридичної особи Державний виший навчальний заклад 
«Донецький національний технічний 
\ніверситеІ»

Ідепіифікаційний код юридичної особи 02070826
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка здобувані в вищої о с в іт  за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і 
література (англійська)) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяі за ліцензією -
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у іаяві

120 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцснзіату у сфері вищої освіти

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

Вил розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткуваннн освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01.01-20/2181

дата 18.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3421/0/10.1 -  19

дата 19.11.2019

1 Іайменування юридичної особи Запорізький національний університет
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125243

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична 
культура) за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

225 осіб ( з урахуванням строків навчання)



Додаток ^
до наказу Мімії^ісіи.,! ва освіти 
України під ос 0- т*' _ 201і) р. .V* 7% ?

Про розширення провадження осні і ньої діялмюсі і 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до етап і 15 Закону України «І Іро .тіцсіізуиаімія видів і осію.іарсі.коі .. і.і і.і  ̂ ,

Вид розширення НПОВаДлч'еіІНЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ V сфері ННІНОЇ пені III
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започіп кування НІ новою 
спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна гехніка іалузі шані, 
15 Автоматизація та приладобудування за першим (бакалаврським) рівнем витої 
освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01-02-208

дата 18.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3456/0/10.1-19

дата 21.11.201<>

Найменування юридичної особи Українська інженерію-педагої ічна 
академія

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071228

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

підготовка здобувачів вищої о св іт  пі 
спеціальністю 152 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна гехніка 
галузі знань 15 Автоматизація га 
приладобудування за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої о св іт

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

140 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Додаток Ж / /  
до наказу РуЦгустер^тва 
України від гхб' / у

освіти і ш&ки 
2019 р. №  - 1 е

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензія гу у сфері вищої освіти

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

Вііл розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом заночатк'ування освітньої 
діяльності за новою спеціальністю 013 Початкова освіта галузі знань 01 
Освіта/ГІедагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
4219/01-1 1

дата 04.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3406/0/10.1 -  19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070832

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 013 Початкова освіта за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 (з урахуванням строків навчання)



Додаток /  ^
до накачу Мінісії ерсдла ос ніш ? коки  
України від (X б ■ ^  2010 р. .N1' Р уо? -

Про розширення провадження ОСВІТИЬОЇ ДІЯЛМІОС'Іі 
ліиензіату у сфері нишої о с в іт

(відповідно до статті 15 Закону України «І Іро .шісіпуваніїн нидів і оси одари, киї дія. іі.иос і і і

Вид розширення провадження освітньої діяльності V сфері ВИЩОЇ пені І II
Започаткування провадження освітньої діяльності 5 мстою ніді оі онкн іікисмиів 
та осіб без громадянства за спеціальністю 204 Тохно.тоіія виробитива і 
переробки продукції тваринництва галузі знань 20 Аграрні на> ки і а продоводьс і но 
за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої о св іт
Вих. № заяви юридичної особи 
01-02/141

Дата 14.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3369/0/10.1-19

Дата 15.1 1.2019

Найменування юридичної особи Полтавська державна аграрна академія
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493014

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

підготовка здобувачів витої освіти кі 
спеціальністю 204 Гохиодої ія виробити ва і 
переробки продукції івари ттц іва  т  
першим (бакалаврським). другим 
(магістерським) рівнями вищої осиі і и

Ліцензований обсяг за ліцензією 185 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти,
180 осіб за другим (міністерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

740 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
можливії: і ю злійсшона і и цілі о і овк\ 
іноісмпів та осіб б о  і ромадяисі ва іа
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти,
360 осіб (з ураху ванням строків навчання) і
М О Ж Л И В ІС ТЮ  З Д ІЙ СН Ю Ю )!  II ПІ П О Г О Н Ю
іноземців та осіб бет і рома.тянеї на іа
другим (магістерським) рівнем вищої 
оеві ти



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцей іуншшя виді» іосіюдареі.кої.ііи.іі.мосіі )

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки імоісмнів 
та осіб без громадянства за спеціальністю 201 Агрономія галузі знань 
20 Аграрні науки та продовольство за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
01-02/139

дата 14.1 1.2019 

Дата 15.11.2019Вх. № заяви юридичної особи 
3370/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Полтавська державна аграрна академія
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493014

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

підготовка здобу вам і в вищої освіти иі 
спеціальністю 201 Агрономія ш першим 
(бакалаврським), друїим (магіє іерським) 
рівнями вищої освіти

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

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

800 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
можливістю ілійсмюваїм нідіоювку 
іноземців та осіб без і рома/іинсі ва *а
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти,
500 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців іа осіб без і ромалмнеінл і а
другим (магістерським) рівнем вищої о св іт



Про роніпірсіїші проваджений освітньої ліильносіі ліцсннаїу
у сфері ІОІІЦОЇ ОСІІІ і и

(відповідно до ста і гі 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Мил рони и р ен т і проваджений освітньої д іи л іл іо с і і у сфері вищ ої освіти
Заноматкуванпя провадження освітньої діяльності і метою н ід іо іовки  іііо іс м ц ін  іа 
осіб бет і ромалинсіва та спеціальністю 091 Ьіолоіїя у галузі иіань 09 Ьіодогія за 
третім (освіт ньо-науковим) рівнем ви то ї освіти

Них. №  ш в и  юридичної особи 
1 1.03/01-01/5189

лага 15.11.2019

Нх. №  Ш в и  юридичної особи 
3396/0/10.1-19

лага 18.11.2019

1 Іайменування юридичної особи Сумський державний університет
Ідентиоікаційний код юридичної особи 05408289
Нид освітньої діяльності. рівень вищої 
освіти, код га найменування 
спеціальності, штначені юридичною 
особою у таяві

підготовка здобувані в вищої освіти ш 
спеціальністю 091 Ьіологія за іреіім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліценюваний обсяі ш ліцензіпо 19 осіб
-Пінен юваний обсяг, іазначений 
юридичною особою у шяві

40 осіб ( і урахуванням строків навчання) 
і можливістю  тдійсшова і м ні п о т о к у  
іпотечній іа осіб бс* і ромалшісгна та 
іреіім (освіїньо-науковим) рівнем вищої 
освіт и



Долаю к /  "
до наказу МДіісісрс 
України із і 2 0 1 і

гва ос в тіш ь на\
0 р. №  !? £ /-< *

ки

Про роми н ренії я провадження осні і ньої д ія .ім ю с і і . іінен ііа ту
у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

(нілііовілно до ста і іі 15 Закон} України «Про ліцензування видів господарської діяльноЯі»)

Іінд рош іїїреиня провадження ОСВІТНЬОЇ  д ія.іьноеіі у сфері В И Щ О Їо е в ії II
Започаткуваїшя провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців іа 
оеіб без громалинсіва за спеціальністю 105 Прикладна фізика та напомагеріали у 
галузі знань Природничі науки за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Них. №  заяви юридичної особи 
1 1.03/01-01 5102

дата 15.11.2019

В\. №  заяви юридичної особи 
3301 0/10.1-10
1 Іаймсну вашої юридичної особи 
Ідеш ифікаційний код юридичної особи

дата 18 1 1.2019

Сумський державний універеиіет 
0540X289

Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та н а й м е твання 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою \ заяві

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 105 Прикладна фізика та 
наїюматеріа'іи за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 23 особи
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

40 осіб (з урахуванням строків навчання) 
з мож.іинісно здійснювані пі ц ш овку 
іноземців іа осіб без і ромадянсі на за
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності 
лінензіату у сфері вищої освіти

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

Пил розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1969/01-11

дата 20.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3459/0/10.1-19

Дата 21.11.2019

Найменування юридичної особи Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125622

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 073 Менеджмент за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

40 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

160 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства



Додаток /  №  
до наказу Міі^сте^ства 
України від Ы0 - ї /

освіти і жикл 
2019 р. № у Уо?'(Л

Про розширення провадження освітньої діяльності 
лінснзіату у сфері впніої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з мстою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти з можливістю здійснювані 
підготовку іноземців та осіб без громадянства
Вих. № заяви юридичної особи 
1952/01-11

дата 19.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3458/0/10.1 -  19

дата 21.11.2019

Найменування юридичної особи Черкаський національний університет ’мені 
Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125622

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 292 Міжнародні економічні 
відносини за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 75 (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

300 осіб (з урахуванням строків навчання) з 
мо'жлнвісію здійснювані пілютовку 
іноземців та осіб без громадянства



Ли лато к / а  
ло накачу ^  * 
України піл (XCf • 7 7

о. і

Про po шиї рения прока.Г/Ксппя (н'міїнмГЇ ih i.ium cii 
.ііпепйаїл J сфері кінної оскі і и

і иідііі'Ні.іію .ііі є і іі і її І* {;ікпн\ України «І Іри .іінеїт нашій іііі.ііи іосіїоларсі.кпі тиыак м і

И11 і р о і і іт р е н т і  крона.і/Кспті о с і н н і ї .ої щі.імюсіі \ сфері к ін н о ї  оскі мі 
>. ючагк . наїтя гірокаджепня ост  і ііі.ої діялиюсі і і менпо н ін о  іокки ііпмемпік 
і а осіб ое і і рома.шне і на иі спсцім.імііс і ю 071 і )б.пк і ніким і к\ канті і ид\ н ніапі. 
Н7 Упракліппя і а адміністрування ча порішім (бакалаврським) рінпем кіпцої нош пі

Нич. X і 1 іаяки юридичної особи дача Iі). 1 1.2019

Ііч. .У' іаяші ю ридичної особи даіа 21.1 1.2019

І Іаимснч кан т і юридичної особи 

І к-и і ні і і каїн інш ії ко'і

І і и.і оскі і ін.ої д іял а  юс і і. ріко пі» 
кінної оскі пі. н а й м е т  камня 
спеціальності, л ін іачсп і 
юри нічною особою у НІЯКІ 
Іііісіічоилний обсяг ча л іпепчіпо

Черкаський ііапіонадииїїі \ ніксрси гсі
Ііоі іапа Хмслиіпмької о
02125022

іі ід і о т а к а  ідоочкачік кш ію і осинії іа 
спсп іальп існо  07! О бл ік  і ополаікм іапня іа 
першим (бака, к іпрським ) рікнем кінної осін ні

00 і па рік)

Л і намоканий обсяг, чаш аче іш и  
юри нічною особою \ іаякі

240 осіб ( і  урахуванням сгрокін накчаїїпя) і 
мо'/Ь'лпкіспо ід іііс то н н  і її п іїм н о к к л  
і по її*м пі к пі осіб ос і і рома. о іііс і на



Про рошінрсніїя провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

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

іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 
05 Соціальні та поведінкові науки за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
182

Дата 23.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3316/0/10.1-19

Дата 14.11.2019

1 Іайменування юридичної особи Вищий навчальний заклад «Університет 
економіки та права «КРОК»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04635922

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 053 Психологія за першим 
(бакалаврським), другим (магістерським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої 
освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 100 осіб (на рік) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти;
40 осіб (на рік) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти;
15 осіб (на рік) за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти.

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

400 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
з можливістю здійснення підготовки 
іноземців та осіб без громадянства;
80 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти 3 
можливістю здійснення підготовки 
іноземців та осіб без громадянства;
60 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти з можливістю здійснення підготовки 
іноземців та осіб без громадянства.



Додаток 
до наказу 
України в

/* ? С

Міністерства освіти д цдуки 
\цу6 2019 р. № с ̂

Про розширений проваджений освітньої дія, іьності лінензіату
у сфері вищої освіти

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

__________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти__________
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія у 
галузі знань 19 Архітектура та будівництво за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти________________

Вих. № заяви юридичної 
32-02-358

дата 19.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3439/0/10.1-19

дата 20.11.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070772

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 192 Будівництво та цивільна 
інженерія за першим (бакалаврським), другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) 
рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 750 осіб на рік за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти;
675 осіб на рік за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти;
25 осіб на рік за третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1390 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців 
та осіб без громадянства за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти;
580 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювані підготовку іноземців 
та осіб без громадянства за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти;
40 осіб з урахуванням строків навчання з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців 
га осіб без громадянства за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти



Про розширення проваджений освітньої діяльності ліцепзіату
у сфері вищої освіти

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

_________ Вид проваджений освітньої діяльності у сфері В И Щ О Ї освіти__________
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування у галузі 
знань 19 Архітектура та будівництво за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнями вищої освіти___________________________________________

Вих. № заяви юридичної 
32-02-357

дата 19.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3438/0/10.1-19

дата 20.11.2019

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад 
«Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070772

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 191 Архітектура та 
містобудування за першим (бакалаврським) та. 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 130 осіб на рік за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти;
100 осіб на рік за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

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



Про розширення провадження нені н і м і ї  діяльної’ і і 
.ііпсмі па іу у сфері п и то ї о с і і і  і іі

(відповідно до статті 15 Закону України «1 Іро ліцензування нидів господарської йядьмосм і

Вид розширення провадження ОСВІ 1 ІІІ.ОЇ ДІЯДЬИОСІ і у сфері ВИЩОЇ ОСІІІ 1 II
Започаткування провадження освітньої діяльності і меюю підгогонки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 015 Професійна освіта (1 нерісіпкаї 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) u  лрм им 
(магістерським) рівнями вищої освіти з можливійю здійснювані ііпоіонк\ 
іноземців та осіб без громадянства
Вих. № заяви юридичної особи 
101-01/39

дата 20.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3454/0/10.1-19

Дата 21.1 1.2019

Найменування юридичної особи Українська інженерно-пслаї оі ічна ікадсмія 
02071228Ідентифікаційний код юридичної 

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

підготовка здобувані в вищої освіти за 
спеціальністю 015 Професійна освіта 
(Энергетика) за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) рівнями витої осипи

Ліцензований обсяг за ліцензією 50 осіб за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти,
90 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
можливії* по ідіїіспіова і и під і о і онк\ 
іноземців іа осіб беї і ромадянегва іа 
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти,
90 осіб (з урахуванням строків навчання) і 
можливістю ідіисиюна і и н іноіовкл 
іноземців га осіб беї і рома ін и с т а  іа 
другим (магістерським) рівнем витої осипи



Про розши рсмі і ї і  провадження О С В І Т Н Ь О Ї  Д І Я Л Ь І І О С Т і  
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

Вид розширення провадження О С В ІТ Н Ь О Ї  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І  V сфері вищої освіт и
Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 012 Дошкільна освіта галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
752

дата 20.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3447/0/10.1- 19

Дата 21.1 1.2019

Найменування юридичної особи Державний виший навчальний заклад 
«Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний унінерситеї імені 1 ршорія 
Сковороди»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04543387

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

підготовка фахівців за спеціальністю 012 
Дошкільна освіта на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 60 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширеним провадженим освітньоїдімльносіі ліисігзіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закон) України «І Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Ііи і розширеним провадженим ОСВІТНЬОЇ ДІМ. ІЬІІОСІІ у сфері вищ ої о с в іт
Започаткувати провадження о с в іт ьо ї діяльності з метою підіотонкн іноземців іа 
осіб без іромадмнетва за спеціальністю 104 Фізика та астрономія у галузі знань 
Природничі науки за третім (освітньо-науковим) рівнем ви то ї освіти

Них. №  заяви юридичної особи 
11.03/01-01/5194

дата І5Л 1.2019

Вх. №  заяви юридичної особи 
3395 0/10.1-19

дата І8Л 1.2019

1 Іаймсну вашім юридичної особи Сумський державний упіверси тс і
Ідентифікаційний код юридичної особи 05408289
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

підготовка ^добувачів вищої освіти за 
спеціальністю 104 Фізика та астрономія 
за третім (освітньо-науковим) рівнем 
ви то ї освіти

Ліцензований обсяі за ліцеп зіоо 41 особа
Ліцензований обсяі. зазначений 
юридичною особою у заяві

40 осіб (з урахуванням строків навчання) 
з можливістю  здійснювані піди»низку 
іноземців іа  осіб без іромадмнетва за
ірегім (освітньо-науковим) рівнем вищої 
освіти



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

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері П ІС Л И Л ІІП Л О .Ч ІІО Ї освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п

-------------------------------------------------------------р-------------------------------------------------

Найменування (здобувачів ліцензій) ліцензіатів

1. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Хмельницької області

2. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя



Додаток Л- /  
до наказу Міністерства 
України від а  О 7~

освіти і наузси 
2019 р.№  7  7 с £ 'и

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
у сфері ПІСЛЯДІІІІЛОМІІОЇ освіти

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

Вид освітньої діяльності у сфері НІСЛЯЛІШЛОМІІОЇ освіти
Запона і кування освітньої діяльності за спеціальністю 263 Цивільна безпека 
галузі знань 26 1Іивільна безпека у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 
освітою
Вих. № заяви юридичної особи 
01-20/943

дата 18.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3407/0/10.1-19

дата 19.11.2019

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

Ідентифікаційний код 
кюидичної особи

26158709

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

Підвищення кваліфікації за спеціальністю 263 
І {ивільна безпека у сфері післядипломної освіти 
для осіб 3 вищою освітою

Ліцензований обсяг за 
ліцензією

-

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

80 осіб (з урахуванням строків навчання)



Додаток &
ло наказу М ін істерства освіти т іл ьк и' С , /  r r j f j  у у
України ві.іо '^ - 'И 2010 р. V 7 7<7'и

Про розширений провадження освітньої діяльності лінсн на і \ \ сфері
П ІС Л Я Д И П Л О М Н О Ї  ОСВІТИ ДЛЯ осіб і В И Ш О К )  ОС В І І  ОК)

(відповідно до етапі 15 Закону України «І Іро ліцензування видів таймирської
діяльності»)

Вид провадження О С В ІТ Н Ь О Ї Д ІЯЛ ЬН О С Т І у  сфері П ІС Л ЯД И П Л О М Н О Ї осві і и для осіб
з  п и т о ю  ОСВІ І О І О

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започа і кування 
провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації псдаї оі ічппх 
працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 073 Менеджмент

Вих. № заяви юридичної особи 
01-12/11 15

Дата 18 .1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3426/0/10.І-19

Дата 19 .1 1.2019

Найменування юридичної особи Ніжинський державний університеї імені 
Миколи І о гол я

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125668

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації недагої ічних 
працівників закладів о с в іт  іа уеіанов іа 
спеціальністю 075 Менелжмені

Ліцензований обсяг І 5 осіб (з урахуванням строків навчання)



Перелік злобукачік ліцензій (ліцензіаіів), 
яким ізилано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

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

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1.
Товариство з обмеженою відповідальністю «І Іриазовський морський 
центр»

2. Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 
м. Кременчука

3.
Харківський національний університет внутрішніх справ для 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Західноукраїнський 
навчальний центр «Спеціаліст»

. 5. Державний навчальний заклад «Кременецький професійний ліцей»

6. ТОВАРИС ГВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»



Додаток «/ /
до наказу Міністерства освітись. науки 
України відХО і' 2019 р. № 99(9

Про видачу ліцензії па ііроваджеїшя освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 8340 Боцман

Вих. № заяви юридичної особи 
63

дата 15.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3398/0/10.1-19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Приазовський морський центр»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42022084

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

професійно-технічне навчання за професією 
8340 Боцман

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

8340 Боцман
професійно-
технічне
навчання

20 перший
(початковий)



Про розширення провадження освітньої діяльності .іінс'іиіаі\ 
у сфері професійної (професійно-технічної) ОСВІІН

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) ОСВІІН
Започаткування освітньої діяльності за професією 7412 Кондитер (первинна 
професійна підготовка)________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1239

дата 13.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3350/0/10.1-19

дата 15.11.2019

Найменування юридичної особи Регіональний центр професійно- 
технічної освіти № 1 м. Кременчука

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546720

Вид освітньої діяльності, зазначений Первинна професійна підготовка за
юридичною особою у заяві професією 7412 Кондитер
Започаткування освітньої діяльності за профссісю:

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) 
ОСВІ 1 и

7412 Кондитер Первинна 90 Другий
професійна (базовий)
підготовка



Про розширення провадження освітньої діяльносіі лі пені і а і \ 
у сфері професійної (професійно-технічної) о св іт

(відповідно до етапі 15 Закону України «І Іро ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльносіі у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) о с в іт
Започаткування освітньої діяльності за професією 4222 Адміністратор 
(первинна професійна підготовка)_________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1237

дата 13.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3349/0/10.1-19

дата 1 5.1 1.2019

Найменування юридичної особи Регіональний центр професійно- 
технічної освіти № 1 м. Кременчука

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546720

Вид освітньої діяльності, зазначений Первинна професійна підготовка за
юридичною особою у заяві професією 4222 Адміністратор
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

4222 Адміністратор Первинна
професійна
підготовка

60 Др> пні
(базовий)



Про рОЗШИрСІІІІЯ провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ .ІІИСІПІІИЛ 
у сфері професійної (гірофесінно-технічної) о с в іт

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про ліцетунания видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльної"і і у сфері професійної 
_______________________ (професій но-1 ех НІЧНОЇ І ОС В І ПІ__
Започаткування освітньої діяльності за професією 7212 Електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних машинах (первинна професійна підготовка)

Вих. № заяви юридичної особи 
1238
Вх. № заяви юридичної особи 
3348/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

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

дата 13.11.2019

дата 15.11.2019

Регіональний центр професійпо- 
технічної освіти № 1 м. Кременчука
02546720

Первинна професійна підготовка ча 
професією 7212 Електрозварник на 
автоматичних та напівавтоматичних 
машинах

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код

згідно з 
Класифік 
а-тором 
професій 

ДК
003:2010

7212

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах

Вид
професійної
підготовки

і неї по
вапни 
обсяг 
(осіб)

Рівень 
професійної 
(гірофесінно- 
технічної) 
освіти

1 Іервиина 
професійна 
підготовка

60 Другий 
(базовий)



країни

Про розширення провадження ОСВІТНЬОЇ ДІИДЬІІОСІі ліцензійіу 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

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

Започаткування освітньої діяльності за професією 7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних засобів (первинна професійна підготовка)

Вих. № заяви юридичної особи 
1245
Вх. № заяви юридичної особи 
3393/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

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

дата 13.11.2019

дата 18.1 1.2019

Регіональний центр професійно- 
технічної освіти № І м. Кременчука
02546720

Первинна професійна підготовка за 
професією 7231 Слюсар і ремонту 
колісних транспортних засобів

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код

ЗГІДНО 3
Класифік
а-тором

професій
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
осві І и

Первинна
професійна
підготовка

60 , Іругий 
(базовий)



Про розширений провадження освітньої тільності ліііснзіаїл 
у сфері професійної (професійно-І'СХІІІЧІІОЇ) ОСВІ І II 

(відповідно до статі і 15 Закону України «І Іро ліцензування вмлів іоеиодирської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) ОСВІ І II
Започаткування освітньої діяльності за професією 5120 Майстер ресторанного 
обслуговування (первинна професійна підготовка)_____________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1241

дата 13.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3347/0/10.1-19

дата 15.1 1.2019

Найменування юридичної особи Регіональний центр професійно- 
технічної освіти № 1 м. Кременчука

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546720

Вид освітньої діяльності, зазначений Первинна професійна підготовка ш
юридичною особою у заяві професією 5129 Майстер ресторанного 

обслуговування
Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
згідно 3 

Класифік 
а-тором 

професій 
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

Вид
професійної
підготовки

5129 Майстер ресторанного 
обслуговування

Первинна
професійна
підготовка

-Пінен ю- 
ваний 
обсяг 
(осіб)

60

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

У (рут и и 
(базовий)



Про розширення иронадження освітньої діяльності ліцензія І у 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про ліцензування видів і оенодарсі.кої
діяльної і»)

ІЗнд розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
_______________________ (професійно-технічної) освіти __
Започаткування освітньої діяльності за професією 6113 Озеленювач (первинна 
професійна підготовка)_________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1242

дата 13.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3345/0/10.1-19

дата 15.1 1.2019

Найменування юридичної особи Регіональний центр професійно- 
технічної освіти № 1 м. Кременчука

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546720

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка <а 
професією 6113 Озеленювач

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код 

згідно 3 
Класифік 
а-тором 

професій 
ДК

003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування

Вид
професійної
підготовки

Лі цеп ю- 
ваний 
обсяі 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно
технічної)
освіти

6113 Озеленювач Первинна
професійна
підготовка

зо Др) Пій
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензія і у 
у сфері професійної (професійно-технічної) о с в іт

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
_______________________ (професійно-технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за професією 6112 Садовод (первинна 
професійна підготовка)________________

Вих. № заяви юридичної особи 
1244

дата 13.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3346/0/10.1-19

дата 15.11.2019

Найменування юридичної особи Регіональний центр професійно- 
технічної освіти № 1 м. Кременчука

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546720

Вид освітньої діяльності, зазначений Первинна професійна підготовка за
юридичною особою у заяві професією 6112 Садовод
Започаткування освітньої діяльності за професії ю:

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

6112 Садовод Первинна зо Другий
професійна (базовий)
підготовка



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5169 Охоронник

Вих. № заяви юридичної особи 
1/2402

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3376/0/10.1-19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний університет внутрішніх 
справ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

08571096

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Сумська філія Харківського національного 
університету внутрішніх справ

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

25576037

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

професійно-технічне навчання за професією 
5169 Охоронник;
підвищення кваліфікації за професією 
5169 Охоронник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

5169 Охоронник

професійно-
технічне
навчання

50 перший
(початковий)

підвищення
кваліфікації 50 перший

(початковий)



Додаток '5.  /  -

до наказу Міністерства освіти і науки 
України від Л 2019 р. № У ї ^  ~ л

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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5169 Охоронець

Вих. № заяви юридичної особи 
1/2403

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3377/0/10.1-19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний університет внутрішніх 
справ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

08571096

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Сумська філія Харківського національного 
університету внутрішніх справ

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

25576037

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

професійно-технічне навчання за професією 
5169 Охоронець;
підвищення кваліфікації за професією 
5169 Охоронець

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

5169 Охоронець

професійно-
технічне
навчання

50 перший
(початковий)

підвищення
кваліфікації 50 перший

(початковий)



Додаток 3 ^
до наказу Міністерства освіти і лауки 
У країн и нідяг^ ■ 2019 № У ~ ^

Про розширення провадження осні і і і ь о ї  діяльної' і і діпсіїпап 
у сфері професійної (професійно- І С Х Н ІЧ Н О Ї )  ОСНІ 1 II

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

Вих. № заяви юридичної особи 82 дата 20.11.2019 

дата 21.1 1.2019Вх. № заяви юридичної особи
3448/0/10.1-19

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Західноукраїнський 
навчальний центр «Спеціаліст»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

38700778

Вид розширення провадження ОСВІТНЬОЇ діяльності у сфері професійної
(професійно-1ехнічної) ОСВІ ! II

Започаткування професії за іншим видом освітньої діяльності:
Код 

згідно 3 
Класифі
катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований Рівень 
обсяг, осіб професійної 

(профссійно- 
1 с \  пічної) 

ОСВІ 1 и

8162 Машиніст (кочегар) 
котельні

Підвищення
кваліфікації

20 Пері пий
(почаїковиїі)



Додаток £  &
до ііакачч Мит:горетва осипи ^іиі\кп 
України 'п х їб .П г т  V № • * *

Про розширення провадження осві і ньої діяльності ліцензія і\ 
у сфері професійної (професійно-'технічної) ОСВІІ II 

(відповідно до статті 15 Закону України «11 ро ліцензування видів господарської
ЛІЯЛЬНОСІ і»)

Вих. № заяви юридичної особи 81 дата 20.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3449/0/10.1-19

дата 21.1 1.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Західікп країїіськіїй 
навчальний центр «Спеціаліст»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

38700778

Вид розширення провадження освітньої ліяльносі і у сфері II
(професійно-технічної) ОСВІ І и

рофесійної

Започаткування професії за іншим видом освітньої діяльності:
Код Найменування Вид Ліцензований Рівень

ЗГІДНО 3
Класифі
катором
професій

ДК
003:2010

професії (класу 
класифікаційного 

угрупування)

професійної
підготовки

обсяг, осіб професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8162 Оператор котельні Підвищення
кваліфікації

20 Перший
(початковий)



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

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

Вид проваджений освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 8340 Матрос

Вих. № заяви юридичної особи 
62

дата 15.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3397/0/10.1-19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ГІриазовський морський центр»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42022084

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

професійно-технічне навчання за професією 
8340 Матрос;
підвищення кваліфікації за професією 8340 Матрос

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

8340 Матрос

професійно-
технічне
навчання

40 перший
(початковий)

підвищення
кваліфікації 20 перший

(початковий)



Про розширсчіня провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно- 1  ехнічної) освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної')
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 8340 Матрос-рятувальник

В их. № заяви юридичної особи 
65

дата 15.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3399/0/10.1-19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Приазовський морський центр»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42022084

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

професійно-технічне навчання за професією 
8340 Матрос-рятувальник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційної о 
уі рупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

8340 Матрос-
рятувальник

професійно-
технічне
навчання

20 перший
(початковий)



Про розішірсішя проваджений освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної') 
___________________________________ освіти__________________________________
Запонагкування освітньої діяльності за професією 8340 Моторист (машиніст)

Вих. № заяви юридичної особи 
60

дата 15.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3400/0/10.1-19

дата 18.11.2019

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Приазовський морський центр»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42022084

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

професійно-технічне навчання за професією 
8340 Моторист (машиніст);
підвищення кваліфікації за професією 
8340 Моторист (машиніст)

Запона гкування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

8340 Моторист
(машиніст)

професійно-
технічне
навчання

40 перший
(початковий)

підвищення
кваліфікації 20 перший

(початковий)



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7212 Електрогазозварник

Вих. № заяви юридичної особи 
334

дата 15.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3422/0/10.1-19

дата 19.11.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Кременецький 
професійний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547607

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

професійно-технічне навчання за професією 
7212 Електрогазозварник;
перепідготовка за професією 
7212 Електрогазозварник;
підвищення кваліфікації за професією 
7212 Електрогазозварник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7212 Електрогазозварник

професійно-
технічне
навчання

25 перший
(початковий)

перепідготовка 15 перший
(початковий)

підвищення
кваліфікації 15

другий
(базовий),

третій
(вищий)



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 1158/11 дата 18.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3462/0/10.1-19

дата 21.1 1.2019

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕІІОІО 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІІІГ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 38143880

Вид розширення провадження ОСВІІІІІ.ОЇдіяльності у сфері II
(професійно-технічної) ОСВГ 1 II

рофссійної

Започаткування професії за іншим видом освітньої діяльності:
Код 

згідно 3 
Класифі
катором 
професій

д к
003:2010

І Іайменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної

(професійно-
технічної)

освіти

5169 Охоронник перепідготовка 60 1 Ісрший 
(почаїковий)



Перелік лінензіатів,
яким оформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвпщої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Вищий навчальний заклад
«Львівський кооперативний коледж економіки і права»

2, Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровська академія 
музики ім. М. Глінки» Дніпропетровської обласної ради»

3. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

4. Київський коледж транспортної інфраструктури

5. Комунальний вищий навчальний заклад «Чернігівський музичний 
коледж ім. Л. М. Ревуцького» Чернігівської обласної ради

6. Лебединське медичне училище імені професора М. 1. Сітенка - 
комунальний заклад Сумської обласної ради

7. Закарпатська академія мистецтв

8. Запорізький авіаційний коледж ім. 0 .  Г. Івченка

9. Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

10. Комунальний заклад «Лисичапський медичний коледж»

11. Запорізький державний медичний університет

12. Донбаська національна академія будівництва і архітектури

13.
Комунальний спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю 
«Дніпропетровське вище училище фізичної культури» 
Дніпропетровської обласної ради»

14. Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Дрогобицький музичний коледж імені ІЗ. Бариінського»

15. «Вінницький коледж менеджменту». Товариство з обмеженою 
відповідальністю

16. Житомирський коледж культури і мистецтв ім. Івана Огіснка 
Житомирської обласної ради

17. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Луцьке вище 
професійне училище будівництва та архітектури»



18. Комунальний вищий навчальний шклад «Прикарпатський 
лісогосподарський коледж»

19. Вінницький транспортний коледж

20. Коломийський медичний коледж імені 1. Франка

21. Харківський державний соціально-економічний коледж

22. Львівський горі овельно-економічний університет



Додаток ^  /
до накачх Міпіс^ерс і ікі осінні і и:і\ ьн 
У країни пі : і $ р -  >'*'!() І9 р. .4°

Оформленні! ліцензії на нроваджснші пені і і і і . о ї  д і і і л і . и о с і  і 
ліцензіату у сфері фахової передатної о св іт  

(відповідно до пункту 6 частини першої етапі 7 Закону України «Про ліценз\вання нидів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевим та перехідним 

положень Закону України «ІІрофа\ов\ перелиймо оевіі>*<)

Вих. № заяви юридичної особи дата 05.10.2019
1062

Вх. № заяви юридичної особи дата 12.1 1.2019
3764/0/10-19

Найменування юридичної особи Виший навчальний заклад «Льнівсь 
кооперативний коледж економіки і 
права»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01788272

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування Ліцензований 
спеціальності обсяг, осіб 

(на одном) 
к\ ргі (ромі 
навчання )

Підготовка фахової о молодшої о бакалавра

1. 08 Право 081

072

Право 105 

Фінанси,
банківська справа 205 

та страхування
2. 07 Управління та 

адміністрування

3. 07 Управління та 
адміністрування

076
І Іідпригмпицтію.

торгівля та 19(1 
біржова діядьніст ь

4. 18 Виробництво та 
технології 181 Харчові гехнолоіії 105

5. 12 Інформаційні
технології

Інженерія
121 програмною ЗО 

забезпечення



Сфера
обслуговування 241

І отел Ы10- 
рееюранпа справа ЗО



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
лінепзіату у сфері фахової передвинюї осві і и 

(відповідно до пункту 6 частини першої ста пі 7 Закон> України «І Іро інієм і\ ванни iui.hh 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV І Ірикіннешіх іа перем. |НН\ 

положень Закону України «І Іро фахову нереднінн\ осніі\ «і

Вих. № заяви юридичної особи
_____________________  275/01-09/19
Вх. № заяви юридичної особи

дата 07.1 1.2019 

дата 12.11.2019
________________________ 3763/0/ 10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

Комунальний вищий навчальний заклад 
«Дніпропетровська академія музики 
ім. М. Глінки» Дніпропетровської 
обласної ради»
02214515

№ Шифр Галузь знань Код 1 Іаіїмен\ вашім 1 і і ієн нжашіі'
з/п галузі спеціальності снеіііа.н.нос і і О'їеяі. іч.ю

знань 1 на o.imiimn
к\ і>0 і ( роїм 
ііавчаини )

Для відокремлених структури и х н ід розд іл і в
Відокремлений сіруктурнни підрозділ «Музичний коледж» 

комунального вищого навчального закладу «Дніїїронсіроїзська академія 
музики ім. М. Глінки» Дніпропетровської обласної [зали»

(ідсн і н(|>ікацінний код відокремленої о підрозділу юридичної особи -
_____________________________ 40037371)

Підготовка фахового молодшого бакалавра * І
Культура і Мчзичпе 1(1

І по 025 ' 100- мистецтво МИС ІЄН І во



до наказу Міністерства освіти 
України ві/кт О- / /  201і) р. S" -

. і науки 
Уфс*'сЛ

Оформлений ліцензії на проваджений осві і іи.ої дііі. іьііосі і 
ліцензій гу у сфері фахової передвшної оевії и 

(відповідно до пункту 6 частини першої етапі 7 Закону України «І Іро .пнем і\ нашої нидів 
господарської діяльності», підпункту 6 нумкі) 2 розділу XIV Прикінцевих іа перехідних 

положень Закону України «І Іро фахову передніми) осніі\ j

Вих. № заяви юридичної особи
2/2445/04-27

дата 07.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
’ 3752/0/10-19

дата 12.11.2019

Найменування юридичної особи Львівський державний мііверси 
ібезмски ЖИТТСДІИ.ІЬІІОС 1 і

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

08571340

№
3/11

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код 1 Іайченх ванни Ліцензований 
еиепіадьноеі і енеціадьіюеіі обе ні, осій

1 на о.іни\і\ 
к> реі (ропі 
павчаніш)

Дли відокрем. ІЄН її х сірукіурнпх иідро иі.іів 
ьвівської о державною у її і перем І е і у бс шеки 
на) (іден і ііфікаціпііііи код відокремленої о 
зрндичиої особи -  388212361

Вище професійне училище Л 
ЖИТТСДІИДЬІЮСІ і (м. ВІНIIи

підрозділу к
Підготовка ф*іхового молодшого бакалавра

263 Цивільна безпека 451. 26 Цивільна безпека



Оформлення ліцензії на проваджений освіїньої ііялі.ііоєі і 
ліцензіату у сфері фахової нередвніної осві і п 

(відповідно до пункту 6 частини першої етапі 7 Закону України «1 Іро ліцензування нидів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих га перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвишу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи лага 04.1 1.2019
285

Вх. № заяви юридичної особи дата 06.1 1.2019
3680/0/10-19

Найменування юридичної особи Київський коледж іраііепої 
інфрае і р\ к і) ри

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01 1 18353

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 іаііменч ванни Пінен «»ванни 
спеціальнеє і і поєні. осіб 

(на (і.ніонч 
к> рсі (ропі 
навчання)

Підготовка фахового молодшої о бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 076
Підприємництво.

торгівля та 75 
біржова діяльність

Облік і _70
оподаїк\виним2. 07 У правління та 

адміністрування
071

3. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 00

4. 27 Транспорт 273
Залізничний . „

120і ранспорі

5. 27 Транспорт 275

Транспортні
технолої ії (на , „

. 12нзалізничному 
трансі ю р и )



Оформлений ліцензії на проваджений освіїн ьо ї діяльності 
ліцензіату у сфері фахової перслвиїної оевії н 

(відповідно до  пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «І Іро ліцензування нидів 
господарської діяльності», підпункту б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих ні перехідних 

положень Закону України «Про фахову иередвишу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи дата 31.10.2019
_____________________ 305
Вх. № заяви юридичної особи дата 12.1 1.2019
__________________ 3768/0/10-19
Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 

«Чернігівський музичний коледж ім. Л. 
М. Ревуцького» Чернігівської обласної

________ _________________  __ ради
Ідентифікаційний код юридичної 02214917 
особи

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обеяі. осіб 
(на <мном\ 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
025 Музичне

мистецтво
100



Додаток 4 £
до наказу Mu de і оре і на оеві і и ^нл> ки 
України B i W l ^  2019 р. № У

Оформлений ліцензії на провадженіш оені і ньої іія.імюсі і 
ліцензій і\ у сфері фахової нерелнишої освіти

(відповідно до пункту 6 частий першої cran і 7 Закону України «І Іро лінстування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV І Ірикініїеннм іа псрс\іднн\ 

положень Закону України «Про фахову передвишу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
417

дата 05.1 1.2019 

дата 12.1 1.2019

Лебединськс медичне училище імені 
професора М. 1. Сі гонка - комунальний 
заклад Сумської обласної ради

Вх. № заяви юридичної особи
3766/0/10-19

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011580

№
•j/n

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іаймспу ванни Лінем кшаїшн 
спеціальності оосні. осіб

(на одному 
к у рсі (ромі 
н ан м:і її к и )

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22 Охорона здоров'я 223 Медсестри нс гво 150



Додаток 4  ?
до наказу Мінісіелс т а  осипи іш и 'і і  
України ні о о >  У # ? - '*

Оформлення ліцензії на провадження осві і пьої діяльної: і і 
ліпензіату у сфері фахової перелившої осв іт

(відповідно до пункту 6 частими першої с іл  іі 7 Закон} України -Про писн г.к.ншм мі ш
господарської діяльності», підпункту 6 iiyiiKiN 2 рочді.і} XІ\ І Ірикінпеїніч м і ереч.......

положень Закон} України «І Іро фамш\ пере ішннч осіяй і

Вих. № заяви юридичної особи
06-13/247

дата 28.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3765/0/10-19

дата 12.11.2019

Найменування юридичної особи Закарпатська академія мисісіпп 

2(>4050й()Ідентифікаційний код юридичної 
особи

№ Шифр 1 
з/п галузі 

знань

алузь знань Код
спсціальпосіі

І Іаймснч нашім 
снепіа. плюс і і

Інієм юнамиїї 
оосмі. ос н’ 
(па я.пнімч 
к> рсі (ропі

________________________________________________  панч іш нії)
__________ Для вілокремленн х структурних нілропі. і і в

Коледж мистецтв ім. А. Крделі іакарип іеької академії ммсіеімв 
(ідентифікаційний код відокремленої о нілрозділу юридичної ОСООІІ -

_  ___  ____  __ 02973057)
Підготовка фахового молодшої о бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
022 Дизайн 35

2.

02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче 40 
мистецтво, 

декора пі мне 
мметені но. 
реставрація



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

(відповідно до пункту 6 частини першої етапі 7 Закону України «Про ліцензування нидів 
господарської діяльності», підпункту б пункту 2 розділу XIV І Ірикінцевих га перехідних 

положень Закону України «Про фахов) переднишу освіі\»)

Вих. № заяви юридичної особи дата 28.10.2019
02-07/546

Вх. № заяви юридичної особи дата 13.1 1.2019
3798/0/10-19

Найменування юридичної особи Запорізький авіаційний коледж ім. С). І . 
Івченка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20507735

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одном) 
к\ рсі (ропі 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
05 Соціальні та 

поведінкові 
науки

051 Гкономіка 50

2.
12 Інформаційні

технології
122 Комп'ютерні науки зо

3.
12 Інформаційні

технології
123 Комп'юіериа

інженерія
70

4.
13 Механічна

інженерія
131 І Ірикладиа 

механіка
зо

5.
13 Механічна

інженерія
133 Галузеве

машинобудування
150

6.
13 Механічна

інженерія
134 Авіаційна та 

ракетно-космічна 
техніка

75



7.
13 Механічна 136 Металургія 50

інженерія



Оформлення ліцензії на провадження освітньої дія.іьпосі і 
ліцензіату у сфері фахової передвищої о св іт  

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліпших нання нидів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділ) XIV Прикінцевих іа перехідних 

положень Закону України «І Іро фахову иередвищу осніт\ »)

Вих. № заяви юридичної особи
132

дата 05.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи дата 12.1 1.2019
3777/0/10-19

Найменування юридичної особи Мукачівський кооперативний 
торговельно-економічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01788208

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

. і і цеп зо на і ви і 
обея і , осіб 
(на одному 
курсі (ропі 
наи'іаннн)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 50

2. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси.
банківська справа 

та страхування
40

Управління та 
адміністрування

Підприємництво,
3. 07 076 торгівля та 

біржова діяльність
120

4. 24 Сфера
обслуговування

241 1 отельно- 
ресторанна справа

50



Додаток
до накату Мшіуіорсіна осінні і цлиді 
України ъул*Ь ■*/ 2019 р. .V'

Оформлення ліцензії на принадження пені і пної дія.п.моє і і 
лінеіпіату у сфері фахоної пере івішіої осніїн

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензувати! вмлів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих іа перехідних 

положень Закону України «1 Іро фахову исредвшцу осві ту»)

Вих. № заяви юридичної особи
300

дата 06.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3774/0/10-19

дата 12.1 1.2019

Комунальний заклад «Лпсичаїїськип 
медичний коледж»

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011083

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іаймен\ вашім Ліцензований 
спеніальносіі оосмі. ост

(н;і олші\і\ 
к\рсі (ропі 
ііавчапіні)

Підготовка фахового мододшого бакалавра

Мсдсес грипе гін) 1 501. 22 Охорона здоров'я



Додаток * /
до накату V! і і і̂ сг Г̂’.сі па осш п и л ш ^ м  
України ніг/ 6 ' '  20Ю р. .У" 9

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіягу у сфері фахової пере ІВ І ІН ІО Ї  освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої етапі 7 Закону України «І Іро .ііпспп ванни ви пп 
господарської діяльності», підпункту 6 пункт) 2 розділ) XIV І Ірикінпснпч та перехідній 

положень Закону України «Про фахову переднищу ос в і і\ »і

Вих. № заяви юридичної особи дата 05.1 1.2019
07/4637

Вх. № заяви юридичної особи дата 12.1 1.2019
3772/0/10-19

Найменування юридичної особи Запорізький державний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010741

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальнеє і і

Наймем) ванни Лінем ювамміі 
спеціальності обсяг, осіб 

(ма одним) 
к\ pci (ропі 
наїиіаніїн )

Для відокремлених структ урних підрозділів
т о го  медичної О \ ніисрси ICI)
підрозділу юридичної особи -

Медичний коледж Запорізького держаї 
(ідентифікаційний код відокремленого

36803189)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
22 Охорона здоров'я 226 Фармація, 60 

промислова 
фармація

Медсестринетво 60і4-  <

22 Охорона здоров'я 223



Додаток 'Л
до наказу Мііііуіспсіна освіти н-лілі 
України відс/6- п 2019 р. N

Оформлення ліиешії на иронал/кенни оеніпіьої іія. її.моє і і 
ліиеігзіату у сфері фахової передвищої осві і н 

(відповідно до пункту 6 частини першої статі і 7 Закону України «І Іро ііцен ванни милій 
господарської діяльності», підпункту б пункту 2 розділу XIV Прикінцевих іа перехідних 

положень Закону України «І Іро фахон> передвнпо пені і \ »)

Вих. № заяви юридичної особи
03-03-791

дата 07.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3775/0/10-19

дата 12.1 1.2019

Найменування юридичної особи Донбаська національна академія 
будівництва і архітектхри 
02070795Ідентифікаційний код юридичної 

особи

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальносі і

1 Іанмсш ванни Ііпен іовлниіі 
спсіїіа. плюс і і обеяі. осіб 

(на імнохіу 
кл рсі (ропі 
навчання і

Для ні докрем.іемих С! р\ К 1\ р 11 и \ ні і р о  і (І. 1111 
>. іедж Донбаської національної 
і (ілен і ифікаціііііщі кчі,і 
ичної особ« -33333426)

Д ру Ж К І Н С І> К ИІІ Ж1II Л О но- КО М VI1ІІЛ Ы11111 кч 
академії будівник і на і архі і екі \рі  

відокремленого ПІДРОЗДІЛУ іорнд
Підготовка фахоного молодшої о бакаланра

1. 19
Архітектура та 

будівництво 192 Ьтдівпиці во та , .
'. . . 2. 0̂ цивільна інженерія



Оформлении ліцензії на нровалжсіінн освіт ііьої діяльності 
ліцснзіату у сфері фахової нсрслвнщої освіти

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

положень Закону України «І Іро фахову передвишу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
09/863

дата 07.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3789/0/10-19

дата 13.1 1.2019

1 Іайменування юридичної особи Комунальний спеціалізований 
навчальний заклад спортивного 
профілю «Дніпропетровське вище 
училище фізичної культури» 
Дніпропетровської обласної ради»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04544524

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іайменування 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на о тому 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Ос віта/Педагогі ка 017 Фізична культура і 
спорт

50



Оформлення ліцензії на провадження освітньої ліяльносі і 
ліцензія гу у сфері фахової перелншної освіти

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

положень Закону України «І Іро фахову передвнщу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
301

дата 06.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3795/0/10-19

дата 13.1 1.2019

1 Іайменування юридичної особи Комунальний заклад Львівської 
обласної ради «Дрогобицький музичний 
коледж імені В. Ьарвінської о»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02215029

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іайменування 
спеціальності

Ліцензованим 
ооеяі. осіб 
(на одному 
к) рсі (році 
нанчанни)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
025 Музичне

мистецтво
124



Оформлення ліцензії на провадження освіт ньої діяльності 
ліцензія гу у сфері фахової нереднишої оевіт н

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

положень Закону України «І Іро фахову переднищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
349/19

дата 08.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3791/0/10-19

дата 13.1 1.2019

Найменування юридичної особи «Вінницький коледж менеджменту». 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20094546

№
з/п

Шифр
галузі
знань

І алузь знань Код
спсиіальносіі

1 Іаймеиу нашої 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
к\ рсі (році 
наичанни)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

2.
08 ІІраво 081 1 Іраво 25

07
Управління га 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

25

Для відокрем. існнх структурних підроіділів 
лриетва з обмеженою відповідальністю 
менеджменту» (іденіифікаційиип код 
ниділу юридичної особи -38717521)

іхоного молодшого бакалавра

Жмеринська філія Гов 
«Вінницькин коледж 

відокремленої о II ІД |

Підготовка ф;

1. 08 І Іраво 081 1 Іраво г 25

2. 07
Управління та 

адміністрування 072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

25



Оформлений ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензія гу у сфері фахової перелвншої ОСВІ’ІІІ

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

положень Закону України «Про фахову передвиїцу освіту»)

ІЗих. № заяви юридичної особи дата 08.1 1.2019
мн

Вх. № заяви юри,чинної особи дата 13.1 1.2019
3792/0/10-19

1 Іайменування юридичної особи Житомирський коледж культури і 
мистецтв ім. Івана Огієнка 
Житомирської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214596

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Напмснування
спеціальності

Ліцензований 
обсяі. осіб 
(на одном) 
к) рсі (році 
іілнчаїнпі)

Підготовка фаховою молодшої о бакалавра

1. 02
Культура і 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

зо

2_ 02 Культура і 
мистецтво 028

Менеджмент 
с о ці о культурної 

діяльності
89

3. 02 Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 22

4. 02 Культура і 
мистецтво

023

Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

24

5. 02 Культура і 022 Дизайн 20



мистецтво

6. 02 Культура і 
мистецтво

021
Аудіовізуальне 

мистецтво та 
виробництво

18



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
лінензіату у сфері фахової нерелвніної 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
301/01-08

дата 08.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3794/0/10-19

дата 13.1 1.2019

1 Іайменування юридичної особи 1 Іержавний їїрофесійно-технічний 
навчальний заклад «Луцьке вище 
професійне училище будівництва та 
архітектури»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02540019

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іайменування 
спеціальності

Ліцензований 
обеяі. осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 19
Архітектура та 

будівництво 192
Будівництво та 

цивільна інженерія
60

зо2. 02 Культура і 
мистецтво

023

Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство 205 Лісове

господарство зо



Оформлений ліцензії на проваджений освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової нсредвиїцоїосвіт

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

положень Закону України «І Іро фахову иередвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
262/01-17/01

дата 06.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3796/0/10-19

дата 13.1 1.2019

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заклад 
«1 Ірикарпагський лісогосподарський 
коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22178017

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іайменуванпя 
спеціальності

Лінем ювапий 
обея і . осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління і 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 50

2. 19 Архітектура та 
землеустрій 193

Г еодезія та 
землеустрій

зо

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство 205 Лісове

господарство
90

4. 20 Аграрні науки та 
продовольство 206 Садово-паркове

господарство
зо

5. 24 Сфера
обслуговування

242 Туризм зо



• • /7Додаток и '
до наказу Міцістерства освіти і  науки 
України ві.\7_^_^[20\9 р. № У Уа?' ^

Оформлений ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової перс івиїної оевігн

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

положень Закону України «І Іро фахову передвишу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-602/01-11

дата 13.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3830/0/10-19

дата 14.11.2019

І Іайменування юридичної особи Вінницький транспортний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01118413

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іайменувашія 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(ма одному 
курсі (ропі
ІІіШЧЛНІІИ)

Підготовка фаховою молодшою бакалавра

1.
13 Механічна

інженерія
133 1 алузеве

машинобудування 120

2, 19 Архітектура та 
будівництво

192 Ьудівництво та 
цивільна інженерія

100

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство

205 Лісове
господарство

80

4. 26 1 (ивільна безпека 261 1 Іожсжна безпека 150

5. 27 Транспорт 273
Залізничний

транспорт
120

6 . 27 Транспорт 275

'Транспортні 
технології 

(на залізничному 
транспорті)

50



Оформлений ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцсігзіагу у ефері фахової нсредвиїної освіти

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

положень Закону України «І Іро фахов\ передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
220/05-04

дата 07.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3802/0/10-19

дата 13.1 1.2019

1 Іайменування юридичної особи Коломийський медичний коледж імені 
І. Франка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011338

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іайменування 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
к\ рсі (році 
наичашпі)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 22 Охорона здоров'я 223 Медсестри не гво 240

2.
22 Охорона здоров'я 226 Фармація,

промислова
фармація

90



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензійгу у сфері фахової нсрелвніної освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцен зування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV 1 [рикінпевих та перехідних 

положень Закону України «І Іро фахову нередвишу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
10/1-275

дата 08.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3901/0/10-19

дата 13.11.2019

1 Іайменування юридичної особи Харківський державний соціально- 
економічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

03191590

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іайменування 
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (ропі 
нанчаннн)

Підготовка флховою молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування 75

2, 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 120



Оформлений ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвшпої о св іт

(відповідно до пункту 6 частий першої етапі 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV І Ірикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахов> передвннр освіту»)
Вих. № заяви юридичної особи

693/01-1.08
дата 05.1 1.2019

Вх. № заяви юридичної особи
3799/0/10-19

дата 13.11.2019

Найменування юридичної особи Львівський торговельно-економічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01597980

№
з/гі

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

1 Іаймснування 
спеціальності

Ліцензований 
обсяі. осіб 
(на одному 
курсі (ропі
ІІЛІІЧЛІІІПІ)

Для відокремлених структурних підрозділів
Луцький кооперативний коледж Львівської о торі ове.іьно-скономічної о 

університету (ідейіифіканійний код відокремленого підрозділу
юридичної особи -  13344652)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
25

2.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

25

3.

07 Управління та 
адміністрування

076 1 Іідприсмництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

120

4.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 50

5.
24 Сфера

обслуговування
241 Готельно- 

ресторанна справа
55



Перелік ліцензія гів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері ВИЩОЇ освіти

№
з/п І Іайменування ліцензіатів

' 1
1. Бердянський державний педагої ічний університет

2 Ізмаїльський державний гуманітарний університет

3. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний 
технічний університет»

4. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

5. Київський національний торговельно-економічний університет

6. Національний педагогічний університет імені М. 11. Драї оманова



Про звуження провадження освітньої діяльності лінсіпіату
у сфері ВИЩОЇ освігп

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про ліцензування вмлів господарської діяльності»)
Вих. № заяви юридичної особи 52-02/1136 Дата 13.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3880/0/10-19 Дата 20.11.2019
1 Іайменування юридичної особи Вердянський державний 

педагогі ч н и й у н і вере т  е і
Ідентифікаційний код юридичної особи 02125220

Вид звуження провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у сфері ВІІІПОЇ ОСВІІII
І. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спсціальнос іями:

з/н
Шифр і назва 
галузі знань

Код і нанменунанни 
напри му підготовки.

.'1 і неп іонан ПІТ обсяг, 
осіб

(за ліцензієзо)
13с і апонії г п 

лііісіііонаний обси 
осібспеціальної.'і і існна/заочна/нсчірня лснна/іаочна/ксчірії

Нілі о юнка бакалаврів
1. 0101 Педагогічна 

оевіта 6.010101 Дошкільна освіта 50/125/0 0/0/0

2. 0101 Педагогічна 
освіта 6.010102 Початкова освіта 100/100/0 о / о / о

3. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010103 Технологічна 
освіта 75/75/0 0 0/0

4. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 1 Ірофесійна 
освіта. Комп’ютерні 
технолог ії

150/100/0 о / о / о

5. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта. Економіка 50/50/0 0/0 0

6. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта. Енергетика 25/0/0 0/0/0

7. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта. Охорона праці 25/0/0 0/0/0

8. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010105 Корекційна освіта 
(Логопедія) 40/100/0 0/0/0

9. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010106 Соціальна 
нсдагої іка 50/50/0 0'0'0

10.
0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров'я людини

6.010201 Фізичне 
виховання 50/30/0 о / о / о

0102 Фізичне
11. виховання, спорт і 

здоров'я людини
6.010203 Здоров'я людини 50/25/0 0/0 0

12. 0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія' 25/40/0 о / о / о

13. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне 
мистецтво* 25/25/0 0'0 0

14. 0203 Гуманітарні 
науки 6.020302 Історія 50/30/0 о / о / о



15. 0203 Гуманітарні 
науки 6.020303 Філолої ія' 150/225/0 0 0/0

16. 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія 50/504) 0/0/0

17. 0301 Соціально- 
політичні науки 6.030104 Політологія 25/0/0 о / о / о

18. 0303 Журналістика та 
інформація 6.030301 Журналістика 25/25/0 0/0/0

19. 0304 Право 6.030401 Правознавство 50/30/0 0/0/0
20. 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030502 Економічна 
кібернетика 20/0/0 0/0/0

21. 0305 Економіка та 
підприємництво

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

22. 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит 25/25/0 0/0/0

23. 0306 Менеджмент і 
адміністрування 6.030601 Менеджмент 75/50/0 о / о / о

24. 0402 Фізико 
математичні науки 6.040201 Математика* 50/50/0 о / о / о

25. 0402 Фізико 
математичні науки 6.040203 Фізика* 50/25/0 о / о / о

26. 0403 Системні науки 
та кібернетика 6.040302 Інформатика* 25/0/0 о / о / о



ІІ[)о звуження провадження освітньої діяльності лінензіагу
У сфе|)і вищої освіти

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

Них. № заяв юридичної особи 1-2/245 дата 12.11.2019
Нх. № іаяви юридичній особи 
3910/0/10-19

дата 21.11.2019

1 Іайменуваппя юридичної особи Ізмаїльський державний гуманітарний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125467

Ннд івуж'ення провадження освіїпьої діяльності V сфері ВИЩОЇ ОСВІТЗІ
імснніснни ліцензованого обсягу провадження

спеціальностями:
освітньої діяльності за

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знані,

Код і
найменування спеціальності Ліцензований

обсяг Встановити

Підготовка бакалаврів
1 01

Освіта/І Іедаї огіка
013
1 Іочагкова освіта

150 75



Про звуження проваджений освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Них. № заяви юридичної особи 01-15/1 1 17
Вх. № заяви юридичної особи 3555/0/10-19
І Іайменування юридичної особи

23.10.2019
30.10.2019
Державний вищий навчальний заклад 
«Донецький національний технічний 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070826
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Припинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)
Денна/заочна/ 

вечірня 
форма

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

Денна/заочна/ве 
чірня 

_____форма
Підютовка бакалаврів

1 0203 Гуманітарні 
науки

6.020301 Філософія 10/5 0/0

2 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030101 Соціологія 5/0 0/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030501 Економічна 
теорія

5/5 0/0

4 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна 
кібернетика

10/5 0/0

5 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503 Міжнародна 
економіка

10/5 0/0

6 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

30/25 0/0

7 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030505 Управління 
персоналом та 
економіка праці

10/5 0/0

8 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 15/5 0/0

9 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит

10/15 0/0



10 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 15/30 0/0

11 0401 Природничі 
науки

6.040103 Геологія 10/5 0/0

12 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія,
охорона
навколишнього
середовище та
збалансоване
природокористування

15/5 0/0

13 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040301 Прикладна 
математика

5/0 0/0

14 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040302 Інформатика 5/0 0/0

15 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040303 Системний 
аналіз

5/0 0/0

16 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050101 Комп’ютерні 
науки

10/5 0/0

17 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050102 Комп’ютерна 
інженерія

15/5 0/0

18 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050103 Програмна 
інженерія

10/5 0/0

19 0502 Автоматика 
та управління

6.050201 Системна 
інженерія

20/5 0/0

20 0503 Розробка 
корисних копалин

6.050303 Переробка 
корисних копалин

5/5 0/0

21 0504 Металургія та 
матеріалознавство

6.050401 Металургія 5/5 0/0

22 0504 Металургія та 
матеріалознавство

6.050403 Інженерне 
матеріалознавство

5/5 0/0

23 0505
Машинобудування
та
маїеріалообробка

6.050502 Інженерна 
механіка

10/5 0/0

24 0505
Машинобудування
та
матеріал ообробка

6.050503
Машинобудування

20/20 0/0



25 0507
Електротехніка та 
електромеханіка

6.050701
Електротехніка та 
електротехнології

10/5 0/0

26
0508 Електроніка

6.050802 Електронні 
пристрої та системи

10/5 0/0

27 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв'язок

6.050901 Радіотехніка 5/5 0/0

28 0509 Радіотехніка, 
радіоелектронні 
апарати та зв'язок

6.050903
Телекомунікації

10/5 0/0

29 0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційно-
вимірювальні
технології

6.051002 Метрологія, 
стандартизація та 
сертифікація

10/5 0/0

ЗО 0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційно-
вимірювальні
технології

6.051003
Приладобудування

5/5 0/0

31 0601 будівництво 
та архітектура

6.060101 Будівництво 5/5 0/0

32 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070101 Транспортні 
технології (За видами 
транспорту)

5/5 0/0

33 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070106
Автомобільний
транспорт

5/5 0/0

34 0801 Геодезія та 
землеустрій

6.080101 Геодезія, 
картографія та 
землеустрій

15/5 0/0

35 1701 Інформаційна 
безпека

6.170102 Система 
технічного захисту 
інформації

5/5 0/0



ГІро Шу‘/КЄІІІІИ Ііронад'/Кешія ОСВІТНЬОЇ діяльності ліцензій гу
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 1966/01-1 1 20.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3908/0/10-19 21.11.2019
Найменування юридичної особи Черкаський національний 

університет імені Ьогдана 
Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125622
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:
Підготовка бакалаврів

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

Денна/заочна/в
ечірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

1 0101 Педагогічна 
освіта

6.010101 Дошкільна 
освіта

45/45/0 5/3/0

2 0101 Педагогічна 
освіта

6.010102 Початкова 
освіта

70/70/0 5/3/0

3 0101 Педагогічна 
освіта

6.010106 Соціальна 
педагогіка

50/50/0 5/3/0

4 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров'я людини

6.010201 Фізичне 
виховання*

10/5/0 5/3/0

5 0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров'я людини

6.010203 Здоров’я 
людини

30/0/0 5/3/0

6
0202 Мистецтво

6.020205
Образотворче
мистецтво*

50/50/0 5/3/0

7 0203 Гуманітарні 
науки 6.020301 Філософія* 25/25/0 5/3/0



8 0203 Г уманітарні 
науки 6.020302 Історія* 120/120/0 5/3/0

9 0203 Гуманітарні 
науки 6.020303 Філологія* 425/400/0 5/3/0

10 0301 Соціально- 
політичні науки 6.030102 Психологія* 85/100/0 5/3/0

11 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія*

50/50/0 5/3/0

12 0303 Журналістика 
та інформація

6.030301
Журналістика

30/30/0 5/3/0

13 0303 Журналістика 
та інформація

6.030303 Видавнича 
справа та 
редагування

30/30/0 5/3/0

14 0304 Право 6.030401
Правознавство

50/50/0 5/3/0

15 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030501 Економічна 
теорія

35/75/0 5/3/0

16 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 Економічна 
кібернетика

45/35/0 5/3/0

17 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503 Міжнародна 
економіка

50/25/0 5/3/0

18 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

40/25/0 5/3/0

19 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 40/40/0 5/3/0

20 0306 Менеджменті 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 50/25/0 5/3/0

21 0401 Природничі 
науки

6.040101 Хімія* 50/0/0 5/3/0

22 0401 Природничі 
науки

6.040102 Біологія* 75/45/0 5/3/0

23 0401 Природничі 
науки

6.040106 Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовище та 
збалансоване
природокористування
*

25/25/0 5/30

24 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040201 Математика* 65/15/0 5/3/0



25 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040203 Фізика* 50/0/0 5/3/0

26 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040301 Прикладна 
математика

45/45/0 5/3/0

27 0403 Системні 
науки та : 
кібернетика ; ;

6.040303 Системний 
аналіз

50/25/0 5/3/0

28 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка ;

6.050101 Комп’ютерні 
науки

100/50/0 5/3/0
І
і

29 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка :

6.050103 Програмна 
інженерія

85/20/0

і 1
о

 
о

!

ЗО
0502 Автоматика 
та управління

6.050202
Автоматизація та 
комп’ютерно- 
інтегровані технології

40/40/0 5/3/0 |
і

31 1301 Соціальне 
забезпечення ...

6.130102 Соціальна 
робота

25/25/0 5/3/0

32 1401 Сфера 
обслуговування

6.140101 Готельно- 
ресторанна справа

40/25/0 5/3/0 1
і

33 1401 Сфера 
обслуговування.......

6.140103 Туризм 30/30/0 5/3/0 1
і

34 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 150 120
1

35 05 Соціальні та 
поведінкові; науки

052 Політологія зо 25

36 05 Соціальні та 
поведінкові науки

056 Міжнародні 
економічні відносини

75 20 !І
і

37 07 Управління та 
адміністрування..... -

071 Облік і 
оподаткування

60 50

38 07 Управління та
адміністрування

074 Публічне 
управління та 
адміністрування

35 20

і

39 12 Інформаційні......
технології ,

122 Комп’ютерні 
науки та інформаційні 
технології

80 40 !
і
і
І
і

40 12 Інформаційні 
технології • .

122 Комп’ютерні 
науки

150 90 ;
і

41 24 Сфера 
обслуговування ,

242 Туризм 60 50

!



Піл і отовка спеціалістів
42 05 Соціальні та 053 Психологія 65 25

поведінкові науки





Додаток *
до наказу Мші^гепства освіти иі 
України віл/ 6 ' ' / 2019 р. № УУос’ ~ *■ <

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензія гу
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 2767/16 08.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3812/0/10-19 14.11.2019
Найменування юридичної особи Київський національний

торговельно-економічний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

[Ірннннснни частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Для відокремлених структурних підрозділів:
Харківський інститут фінансів Київського національного торговсльно- 

скпномічної о університету (ідентифікаційний код 40397478)
П ід го го із ка ба ка л а в р і із

1 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503
Міжнародна
економіка

25/0/0 0/0/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030505 Управління 
персоналом та 
економіка праці

25/0/0 0/0/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит

100/100/0 0/0/0

4 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і 
аудит

50/30/0 о/о/о

5 05 Соціальні та 
поведінкові науки

056 Міжнародні 
економічні відносини

25 0

6 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і 
оподаткування

80 0



7 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

200 0

8 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 25 0

9 29 Міжнародні 
відносини

292 Міжнародні 
економічні відносини

25 0

Підготовка магістрів
10 0305 Економіка та 

підприємництво
8.03050801 Фінанси і 
кредит (за 
спеціалізованими 
програмами)

50/50/0 0/0/0

11 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 Облік і 
аудит

25/0/0 0/0/0

12 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і 
оподаткування

25 0

13 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

100 0

14 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 25 0



Додаток S £
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від су «2 ' 2019 р. .N*5 d ?Г

■  ■  • •• • • • •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 01-10/1802 11.11.2019 .. .
Вх. № заяви юридичної особи 3785/0/10-19 13.11.2019
Найменування юридичної особи Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова
Ідентифікаційний код юридичної особи 02125295

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

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Підготовка бакалаврів
1 0101 Педагогічна 

освіта
6.010101 Дошкільна 
освіта

130/180/25 0/2/0

2 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта (Готельно- 
ресторанна справа)

25/0/0 1/0/0

3 0101 Педагогічна 
освіта

6.010105 Корекційна 
освіта

250/225/50 1/3/0
1____  ____ J

4 0202 Мистецтво 6.020202
Хореографія

90/90/0 0/1/0 1

5 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне 
мистецтво (*)

100/100/0 1/1/0

6 0202 Мистецтво 6.020205
Образотворче
мистецтво

50/50/0 1/0/0

7 0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн (*) 50/0/0 1/0/0

8 0203 Гуманітарні 
науки

6.020301 Філософія 100/25/0 1/0 0



9 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія 490/460/180 4/6/0

10 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 120/100/100 1/1/1

11 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія

60/60/0 4/0/4

12 0401 Природничі 
науки

6.040101 Хімія (*) 60/30/0 1/0/0

13 0401 Природничі 
науки

6.040104 Географія 
(*)

75/50/0 0/2/0

14 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040201 Математика 
(*)

120/75/0 3/0/0

15 0403 Системні 
науки та 
кібернетика

6.040302 
Інформатика (*)

75/25/0 1/0/0

Підготовка спеціалістів

16
01 Освіта 016 Спеціальна 

освіта
905 2

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

17 0101 Педагогічна 
освіта

6.010102 Початкова 
освіта

125/125/25 0/0/0

18 0101 Педагогічна 
освіта

6.010103
Технологічна освіта

100/100/0 0/0/0

19 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104
Професійна освіта 
(Дизайн)

25/0/0 0/0/0

20 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104
Професійна освіта 
(Деревообробка)

25/0/0 0/0/0

21 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104
Професійна освіта
(Комп’ютерні
технології)

50/0/0 0/0/0

22 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104
Професійна освіта 
(Харчові технології)

25/0/0 0/0/0

23 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104
Професійна освіта 
(Технологія виробів 
легкої
промисловості)

50/50/0 о / о / о

і



І 24 0101 Педагогічна 
освіта

6.010106 Соціальна 
педагогіка

100/100/0 0/0/0

25
0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010201 Фізичне 
виховання*

100/100/0 0/0/0

26
0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010202 Спорт
30/30/0 0/0/0

27
0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010203 Здоров’я 
людини (*)

85/55/30 0/0/0

28 0201 Культура 6.020101
Культурологія

75/75/0 0/0/0

29 0201 Культура

6.020105
Документознавство 
та інформаційна 
діяльність

50/50/0 0/0/0

ЗО 0201 Культура

6.020106
Менеджмент
соціокультурної
діяльності

30/30/0 0/0/0

31 0203 Гуманітарні 
науки 6.020302 Історія(*)

175/150/25 0/0/0

32 0301 Соціально- 
політичні науки 6.030101 Соціологія

75/75/0 0/0/0

33 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030104
Політологія

50/50/0 0/0/0

34 0303 Журналістика 
та право

6.030303 Видавнича 
справа та 
редагування

50/50/0 0/0/0

35 0304 Право 6.030401
Правознавство

60/60/0 0/0/0

1

36 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030501
Економічна теорія

50/50/0 0/0/0

37 ; 0306 Менеджмент 
і адміністрування

6.030601
Менеджмент

60/60/0 0/0/0

0401 Природничі2)0 науки
6.040102 Біологія 
(*)

75/50/0 0/0/0

^  0401 Природничі 
науки' я/

6.040106 Екологія, 
охорона 
навколишнього 
середовища та

60/60/0 0/0/0



І *
j збалансоване

природокористуван
ня

40 0402 Фізико- 
математичні науки 6.040203 Фізика (*)

100/50/0 0/0/0

41 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040206
Астрономія

30/30/0 0/0/0

42
0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050103 Програмна 
інженерія

50/0/0 0/0/0

43 1301 Соціальне 
забезпечення

6.130101 Соціальна 
допомога

60/30/0 0/0/0

44 1301 Соціальне 
забезпечення

6.130102 Соціальна 
робота

60/60/0 0/0/0

45 1401 Сфера 
обслуговування 7.1401031 Туризм

60/60/0 0/0/0

Підготовка спеціалістів

46 01 Освіта 012 Дошкільна 
освіта

425 0

47 01 Освіта 013 Початкова 
освіта

240 0

48 01 Освіта
014 Середня освіта 
(Українська мова і 
література))

50 0

49 01 Освіта
014 Середня освіта 
(Мова і література 
(англійська))

230 0

50 01 Освіта
014 Середня освіта 
(Мова і література 
(італійська))

зо 0

51 01 Освіта
014 Середня освіта 
(Мова і література 
(німецька))

40 0

52 01 Освіта
014 Середня освіта 
(Мова і література 
(французька))

зо 0

53 01 Освіта
014 Середня освіта 
(Мова і література 
(іспанська))

0■ О1 
т

; 01 Освіта 
54 :

014 Середня освіта 
(Мова і література 
(російська)

35 0



*
55

01 Освіта 014 Середня освіта 
(Історія)

175 0

56
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Математика)
60 0

57
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Біологія)
100 0

58
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Хімія)
40 0

59
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Г еографія)
100 0

60
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Фізика)
ЗО 0

61
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Інформатика)
25 0

62
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Трудове навчання 
та технології)

170 о ;

63
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Фізична культура)
115 0

64
01 Освіта 014 Середня освіта 

(Здоров’я людини)
40 0

65
01 Освіта 017 Фізична 

культура і спорт
140 0

66

02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче
мистецтво,
декоративне
мистецтво,
реставрація

20 0

1

67
02 Культура і 
мистецтво

024 Хореографія 120 0
і1

68
02 Культура і 
мистецтво

025 Музичне 
мистецтво

60 0

69
02 Культура і 
мистецтво

028 Менеджмент
соціокультурної
діяльності

80 0

70
03 Гуманітарні 
науки

031 Релігієзнавство 80 0

71 ■
03 Гуманітарні 
науки

032 Історія 
археологія

40 0



»
72

03 Гуманітарні 
науки

033 Філософія 40 0

73
03 Гуманітарні 
науки

034 Культурологія 150 0

74
03 Гуманітарні 035 Філологія 
науки

320 0

75
05 Соціальні та 1 051 Економіка 
поведінкові науки 1

50 0

76
05 Соціальні та і 052 Політологія 
поведінкові науки

100 0

77
05 Соціальні та 
поведінкові науки

053 Психологія 715 0

78
05 Соціальні та 
поведінкові науки

054 Соціологія 60 0

79
06 Журналістика 061 Журналістика 100 0

80
07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 20 0 і

8І
08 Право 081 Право 235 0

82
10 Природничі 
науки

101 Екологія 80 0

83
10 Природничі 
науки

104 Фізика та 
астрономія

70 0

84
11 Математика та 
статистика

111 Математика 80 0

85
22 Охорона 
здоров’я

227 Фізична 
реабілітація

160 0

86
23 Соціальна 
робота

231 Соціальна 
робота

170 0

87
23 Соціальна 
робота

232 Соціальне 
забезпечення

80 0

; 24 Сфера
88 ”  гобслуговування

242 Туризм 60 0



Перелік ліцензій І ів,
яким відмовлено у розініїренні провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти І

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державна установа «Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці»

2. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

3. Донбаська державна машинобудівна академія

І

!



■  і *  •  •  •  » і  •  •11 іде гави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцсіпіату у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 01/1-20/368 Дата 11.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 3330/0/10.1-19 Дата 14.11.2019
Найменування юридичної особи Державна установа «Національний 

науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони 
праці»

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

підготовки здобувані в вищої освіти 
на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти зі спеціальності 263 
Цивільна безпека галузі знань 26 
Цивільна безпека

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

60 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняті я рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) у сфері вищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 № 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):

- у матеріалах справи відсутнє обгрунтування достатності обладнання в 
описовому форматі для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу, що передбачено вимогами 
таблиці 3 додатку 4 до Ліцензійних умов;

- площа навчальних приміщень вищезазначеної установи складає 803,3 кв м., 
при нормативному значенні цього показника - 2000 кв. м. (порушення вимог пункту 
33 Ліцензійних умов);

відсутні відомості щодо наявності в оперативному управлінні/керуванні 
закладу-заявника медичного пункту (порушення вимог пункту 37 Ліцензійних 
умов);

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



_  Пропозиції щодо усунення недоліків: __ _
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно 
до Закону і Ліцензійних умов;_____________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно
до Закону і Ліцензійних умов._____________________________________________



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

(відповідно до статі і ІЗ Закону України «І Іро ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
09/01-1175

дата 18.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3436/0/10.1-19

дата 20.1 1.2019

1 Іайменувапня юридичної особи Іаврійський національний у ніверси і е і 
імені В. 1. Вернадською

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

02070967
Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у 
галузі знань 22 Охорона здоров'я зі 
спеціальності 222 Медицина з 
можливістю здійснювані підютовку 
іноземців га осіб без громадянства

Ліцензований обсяі 300 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для нрнинятія рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльнос ті у сфері вищої освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1 187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(цупкі 1 частини 3 етапі ІЗ Закону), а саме: у матеріалах справи відсутні копії 
документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення 
навчального процесу на сірок не менший необхідного для завершення одного 
повного циклу освітньої діяльності, для Таврійського національного університету 
імені ІЗ. 1. Вернадського, шо с порушенням підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов.

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

вищоїосвіїи за встановленою формою відповідно Ліцензійних >мов;
2) усуну і п невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 

до Закону і Ліцензійних умов.



Нідсіанії відмови у розширенні провадження освітньої діяльності лінеіпіагу
у сфері вищої освіти

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

Них. № заяви юридичної особи 
09/01-1176

дата 18.11.2019

Нх. № заяви юридичної особи 
3437/0/10.1-19

дата 20.1 1.2019

1 Іаймснування юридичної особи Таврійський національний універсиїсі 
імені В. 1. Вернадського

1 де і п и ф і каці й 11 и й код юри д и ч 11ої особи 02070967
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спсціальпосі і. зазначені юридичною 
особою у заяві

Ліцензований обсяг

Підготовка фахівців за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у 
іалузі знань 22 Охорона здоров'я зі 
спсціальпосі і 226 Фармація, промислова 
фармація
з можливістю здійснювати підготовку 
іноіемнів та осіб без і оомаїянсгва
250 осіб (з урахуванням сі років 
навчання)

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим посіановою Кабінету Мінісірів 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 частіш 3 статті ІЗ Закону), а саме: у матеріалах справи відсутні копії 
документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення 
навчального процесу на сірок не менший необхідного для завершення одного 
повного циклу освітньої діяльносіі. для Таврійського національної о університету 
імені 13. 1. Верпадської о. що і порушенням підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов.

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

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

до Закону і Ліцензійних умов.



Підстави відмови у рознінренні провадження освітньої діяльності
ліцснзіату у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
04-03/1370

дата 13.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3374/0/10.1-19

дата 18.1 1.2019

Найменування юридичної особи Донбаська державна машинобудівна 
академія

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070789

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

розширення провадження освітньої 
діяльності шляхом збільшення 
ліцензованого обсягу за спеціальністю 
124 Системний аналіз на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 5 осіб
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

40 осіб (з урахуванням строків навчання)

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів 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 зазначеної одної зміни навчання 
площа навчальних приміщень становить 1,99 м2), що не відповідає вимогам 
п. 33 Ліцензійних умов;

- за матеріалами справи якісний склад групи забезпечення спеціальності 
124 Системний аналіз не відповідає вимогам п. 29 Ліцензійних умов, зокрема з 
5 осіб одна особа не має відповідної кваліфікації із зазначеної спеціальності, а 
саме, Єнікєєв О. Ф. -  д. т. н. (05.13.05 -  комп’ютерні системи та компоненти), 
доцент кафедри автоматизації та комплексної механізації машинобудування, 
спеціальність за дипломом про вищу освіту -  інформаційно-вимірювальна
техніка._________________________________________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:________________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону га Ліцензійних умов.______________________



Перелік ліненііагів,
яким відмовлено у роііііиреіші провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (нрофесіііііо-іехиічної) о с в іт

№
з/и 1 Іайменувапня діцензіатів

1. Приватне підприємство
«Центр розвитку салонного бізнесу «Партнер Плюс»

Т Державний навчальний заклад
«Одеський центр професійно-технічної освіти»



Підстави відмови у розширенні проваджений освітньої/щільності 
ліцснзіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 3/1 І 
Вх. № заяви юридичної особи

Дата
дата

21.1 1.2019
21.1 1.2019

3461/0/10.1-19 _  _  _
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид підготовки, код і найменування 
професії зазначені юридичною особою у 
заяві
Ліцензований обсяг

І Іриватис підприємство «1 Іенгр 
розвитку салонного бізнесу «1 Іартпер 
11л юс»
37063752
професійно-технічне навчання за 
професією 5141 Візажист

8 осіб
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері

___ _________професійної (нрофесійии-іехнічної) освіти
І. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
КМУ від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини З 
статті 13 Закону):

-документ, який підтверджує майнові права на основні засоби для здійснення 
навчального процесу за адресою м. Київ, вул. Сверстюка 11 складений на строк 
менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, 
оскільки закінчується 30.11.2019, а термін навчання за професією 5141 Візажист 
становить 5 місяців (порушення вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

-відсутня інформація щодо приміщень за місцями провадження, які 
знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Свестюка 1 1, проспект Героїв Сталіні раду 
20а та вул. А. Ахматової 35 у таблиці І «Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються під час освітнього процесу», що не відповідає 
вимогам таблиці 1 додатку 17 до Ліцензійних умов;

-відсутня копія документу, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника 
закладу, оскільки у матеріалах справи наявний документ лише про підвищення 
кваліфікації (порушення підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов);

-в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  СД1-.1Ю) заклад 
освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове 
забезпечення (відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти, 
кваліфікацію та рік закінчення закладу) та матеріально-технічне забезпечення 
(інформація про площу приміщень не відповідає документам права користування 
приміщенням, а також погребує уточнення інформація про номер будинку за яким 
здійснюється провадження освітньої діяльності, оскільки згідно з договором 
оренди заклад освіти орендує приміщення за адресою м. Київ, вул. Свестюка І 1, а 
в СДЫЮ -  вул. Свестюка 116, а також у заяві закладу), що є порушенням вимог
пункту 72 Ліцензійних умов. ____________________

____________________ Пропозиції щодо зсунення недоліків :__________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у пі ітвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльносіі га

документи відповідно до Закону га ] Ііцензійних умов. ________________



Підстави відмови у розширенні нровад'/кснни освітньої діяльності 
діцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «1 Іро ліцензування видів господарської діяльності»
(далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 358 Дата 14.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
3445/0/10.1-19

дата 20.11.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Одеський центр професійно-технічної 
освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05537377
Вид підготовки, код і найменування 
професії зазначені юридичною особою у 
заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8332 Водій 
автотранспортних засобів категорії С!

Ліцензований обсяг 60 осіб
Вид підготовки, код і найменування 
професії зазначені юридичною особою у 
заяві

1 Ірофесійио-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 
8322 Водій автотранспортних засобів 
категорії С 1

Ліцензований обсяг 15 осіб
ІІідсіавм відмови у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) о с в іт
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

-обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників зазначене в 
таблиці 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень га 
майданчиків» не відповідає вимогам державного стандарту професійно- 
технічної освіти ДС1ГГО 8322.01.00.60.24-2012 (для категорії СІ) та є 
порушенням вимог підпунктів 1,4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків :
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам \ підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності га 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 357______ Дата 14.11.2019
Вх. № заяви юридичної особи дата 20.11.2019
3446/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Одеський центр професійно-технічної 
освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 
Вид підготовки, код і найменування 
професії зазначені юридичною особою у
заяві________________ ________________
Ліцензований обсяг__________________
Вид підготовки, код і найменування 
професії зазначені юридичною особою у 
заяві

05537377_________________________
Первинна професійна підготовка за 
професією 8331 Тракторист-машиніс'і 
сільсько гос 11 о даре ь ко го виробництва
60 осіб_ ______ ___
Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 
8331 Тракторист-машиніст 
сіііьськогосподарського виробництва

Ліцензований обсяг____________________; 15 осіб_______________________
Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері 

_________________ профес ійної (проф е с ш но -те X ні чи ої) о с в і ти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

-обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників зазначене в 
таблиці 3 «Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків» не відповідає вимогам державного стандарту професійно-технічної 
освіти ДСГІТО 8331.А.01.50 -  2016 та є порушенням вимог підпунктів 1. 4 
таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов. _ _ _ _ _ _ _ _

___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків :
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.


