
Іі-
Додаток 1
до наказу М іністерства освіти 
України від «с А » С і  2020 №

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

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

№
з/п

*і < 1 і
| Найменування здобувачів ліцензій |(ліцензіатів)
і і 1

\ і

1. Вище професійне училище № 7 м. Калуша
1 - ~ і

і

2 .

ДЕРЖ АВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧ ЇЕ 1
УЧИЛИЩ Е №  14 м. НОВА КАХОВКА»

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам'янський 
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»

' ' І1 І

4.
! . 1 
Прилуцький агротехнічний коледж

_______________________________________________________________________________________________________ і___________________________ ' _________________

і

5 .' Товариство з обмеженою відповідальністю «Каскад-спецстрой»

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-виробничий 
центр «ПРОФ ЕСІЙНА БЕЗПЕКА» • і

7  ? , . . і > .........................................

Товариство з обмеженою відповідальністю «Освітній центр Експрес /  : *
1

І)!
І

і





зауки
2 Я - Я

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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійі 
_____________________________ технічної) освіти______________

о-

Започаткування освітньої діяльності за професією 7216 Водолаз

Вих. № заяви юридичної особи 
18

дата 21.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
138/0/10.1-20

дата 22.01.2020

Найменування ю ридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Каскад-спецстрою:

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

38841472

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

професійно-технічне навча 
перепідготовка, підвищення кваліфії 
за професією 7216 Водолаз

шя,
ьції

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатор 
ом професій 
ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг 

(осіб)

Рівень 
професійне 
(професійні 

технічної) ОС! іти
7 2 1 6 Водолаз професійно-

технічне
навчання

15 другий
(базовий

7 2 1 6 Водолаз перепідготовка 3 другий
(базовий)

7 2 1 6 Водолаз підвищення
кваліфікації

2 другий
(базовий)



на>

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

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

ки

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

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 8333 Машиніст к 
(кранівник) (професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікаи

)ана
V)

Вих. № заяви юридичної особи 13/01-002 дата 13.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
112/0/10.1-20

дата 15.01.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальнії 
«Навчально-виробничий центр 
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА»

тю

Ідентифікаційний код юридичної особи 33782727
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікац 
професії 8333 Машиніст крана (кранівн

' 3

ІК)

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень і 
професій« 
(професій! 
технічної 
освіти

ої
зо-

8333 Машиніст крана (кранівник) Професійно-
технічне
навчання

3 Другиі
(базовиі )

8333 Машиніст крана (кранівник) Перепідготовка 5 Другиі
(базовиі )

8333 Машиніст крана (кранівник) Підвищення
кваліфікації

2 Другий
(базовиі І)



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

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

Вих. №  заяви ю ридичної особи 01-23/2 дата 02.01.2020

Вх. №  заяви ю ридичної особи
108/0/10.1-20

дата 14.01.2020

Найменування ю ридичної особи ДЕРЖ АВНИМ  НАВЧАЛЬНИМ  
ЗА КЛА Д «П РО Ф ЕСІЙ Н О -ТЕХ Н ІЧН Е 
У ЧИ ЛИ Щ Е №  14 м. НОВА КАХОВКУ L»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02548156

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійпо-технічної) ОСВІІ ІІ

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3 Найменування Вид Ліцензований Рівень

Класифі- професії (класу професійної обсяг, осіб професійні >ї
катором класифікаційного підготовки (професійн )-

професій ДК угрупування) технічної
003:2010 освіти

7137

Електромонтаж ник 
з освітлення та 

освітлю вальних 
мереж

первинна
професійна
підготовка

30 осіб
Другий

(базовий)

7137

Електромонтаж ник 
з освітлення та 

освітлю вальних 
мереж

професійно-
технічне
навчання

5 осіб Перший
(початково і)

Електромонтажні ик

7137 з освітлення та 
освітлю вальних перепідготовка 5 осіб 1 Іерший 

(початково і)
мереж

Електромонтаж ник

7137 з освітлення та 
освітлю вальних

підвищ ення
кваліф ікації 5 осіб Перший

(початково і)
мереж ___



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

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

Вих. №  заяви ю ридичної особи 01-15/02/27 дата 16.01.2020
Вх. №  заяви ю ридичної особи 134/0/10.1-20 дата 21.01.2020
Н айменування ю ридичної особи Вище професійне училищ е №  7 

м. Калуша
Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02544201

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3 

Класифі
катором 

професій ДК 
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень 1 
професійні 

(професійні 
технічної] 

освіти І

ї
)-

7212

Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах

П ервинна
професійна
підготовка

25 осіб Другий І 
(базовий і

і)
7212

Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах

Професійно-
технічне
навчання

15 осіб Перший 
(п о ч а т к о в і

7212

Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтомат ичних 
маш инах

Перепідготовка 10 осіб Другий
(базовий)

7212

Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах

Підвищення
кваліф ікації 10 осіб Другий

(базовий)





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

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльн< сті»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професій»
технічної) освіти

0-

Започаткування освітньої діяльності за професією 7241 Слюсар-електрі 
ремонту електроустаткування

К 3

Вих. №  заяви ю ридичної особи 
1-л

дата 16.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
136/0/10.1-20

дата 21.01.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Освітній центр 
Експрес»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41775604

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

Професійно-технічне навчаї 
перепідготовка, підвищення кваліфік 
за професією 7241 Слюсар-електри 
ремонту електроустаткування

[НЯ,
ації
< 3

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 
Класифікатор 
ом професій 
ДК 003:2010

Найменування професії Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг 

(осіб)

Рівень 
професійне 
(професійне 

технічної) ОСЕ

і

іти
7241 Слюсар-електрик з 

ремонту
електроустаткування

професійно-
технічне
навчання

15 перший
(початкови

другий
(базовий'

0»

7241 Слюсар-електрик з 
ремонту
електроустаткування

перепідготов
ка

15 перший
(початкови

другий
(базовий^

0,

7241 Слюсар-електрик з 
ремонту
електроустаткування

підвищення
кваліфікації

15 перший
(початкови]

другий
(базовий'

),



ауки

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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійнр- 
_____________________________ технічної) освіти_________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7436 Ш вачка

Вих. № заяви юридичної особи 
4-л

дата 16.01.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
137/0/10.1-20

дата 21.01.2020

Найменування ю ридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Освітній центр 
Експрес»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41775604

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

Професійно-технічне навчаї 
перепідготовка, підвищення кваліфік 
за професією 7436 Ш вачка

ня,
іції

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 

Класифікатор 
ом професій 
ДК 003:2010

Найменування професії Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг 

(осіб)

Рівень 
професійно 
(професійно 

технічної) осв] ти
7436 Ш вачка професійно-

технічне
навчання

15 перший
(п о ч а тк о в і

другий
(базовий)

),

7436 Ш вачка перепідготов
ка

15 перший
(початковий

другий
(базовий)

),

7436 Ш вачка підвищення
кваліфікації

15 перший
(початковий

другий
(базовий)



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

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

ауки
д  Я

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійЦо- 
_____________________________ технічної) освіти_________________________

Започаткування освітньої діяльності за професією 8334 Водій навантажува а

Вих. № заяви ю ридичної особи 
5-л

дата 16.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
135/0/10.1-20

дата 21.01.2020

Найменування ю ридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Освітній центр 
Експрес»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41775604

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

Професійно-технічне навчаь 
перепідготовка, підвищення кваліфік 
за професією 8334 Водій навантажува«

ня,
ІЦ ІЇ

а

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код ЗГІДНО 3 

Класифікатор 
ом професій 
ДК 003:2010

Найменування професії Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг 

(осіб)

Рівень 
професійно 
(професійно 

технічної) осв| ти
8334 Водій навантажувача професійно-

технічне
навчання

15 перший
(початковий

другий
(базовий)

),

8334 Водій навантажувача перепідготов
ка

15 перший
(початковиі

другий
(базовий)

)>

8334 Водій навантажувача підвищення
кваліфікації

15 перший
(початковий

другий
(базовий)

)5



• 1

Додаток 2 
до наказу Мінії 
У країни від « 2~ ^

тгерства освіти і н|> 
» . 0  (  2020 № с?<Я

1

ЖИ'
Ю

• і* І 
♦

. ’ П ерел ік  л іц еи зіат ів ,
як и м  оф орм лено л іцензії на проваї 

освітньої д і я л ь н о с т і  у сфері ф ахової пере;
■жени я

..■ вищ ої О С В І Т И

. і

1 1
і

№
з/п ; | Найменування ліцеизіатів

1 :! 
1 І 
І і

1. «Класичний приватний університет» 1 1 'і

2. Приватний заклад «Вищий навчальний заклад «М іжнародний 
гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» [

! І

3. Вищий навчальний заклад комунальної форми власності "Бахмутськиї] 
крледж мистецтв імені Івана Карабиця" і 1

4. ПРИВАТНИЙ ВИЩ ИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМ ІКИ ТА ПРАВА»

і і! і і
і 1

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Полілико-правовий коледі 
«АЛСКО» і і |

і
С ’ іІ 1

і
6.

і 1
М иколаївський коледж музичного мистецтва ;

• і ' || ; ]

,7. : Приватний вищий навчальний заклад «Г алицькир медичний коледж»
..... _ І і ;!

8.
І 1

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»
! |

■ н

9. Державний навчальний заклад «Вище професійнЬ училище № 34 
м., Стрий» І

1 »

10. Приватний вищий навчальний заклад «Коледж міжнародної торгівлі»
’ 1 ; :!І

11.
: * »
Кам'янський коледж фізичного виховання
_!_іІ______________________________________________

• ■ і ; ■ Iі і !

1 і !
12. М иколаївський національний університет імені 

В. 0 .  Сухомлинського
!' ' і

13. Луганський національний аграрний університеті
і

‘ 1
і

. .
. І 

: ■ 1
: |
‘ *

1 1

П . г
;
ІІ )

•

;



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
• • __ ■ • ■ •• ■ліцензіату у сфері фахової передвиїцої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

іауки
? л

ВИДІВ
них

Вих. № заяви юридичної особи
1778

дата 10.12.2019

Вх. № заяви ю ридичної особи
4246/0/10-20

дата 17.12.2019

Найменування ю ридичної особи «Класичний приватний університет):

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

19278502

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензов 
обсяг, 0 

(на одні 
курсі (р 
навчай

ІНИЙ
лб
іму
оці
ія)

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж Класичного приватного університету (ідентифікаційний ко, 

відокремленого підрозділу юридичної особи -  40037979)
1

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Освіта/Педагогіка 0 1 4
Середня освіта 

(Фізичне 
виховання)

4 0

2. 01 Освіта/Педагогіка 0 1 7
Ф ізична культура і 

спорт
80

3. 0 2
Культура і 
мистецтво

0 2 2 Дизайн 50

4. 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 120

5. 0 6 Ж урналістика 061 Ж урналістика 6 0

6. 0 7
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування

ПО



7. 07 Управління та 
адміністрування

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

100

8. 07
Управління та 

адміністрування 073 М енеджмент зо

9. 07
Управління та 

адміністрування
075 М аркетинг ЗО

10. 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
135

11. 08 Право 081 Право 180

12. 12
Інформаційні

технології
121

Інженерія
програмного
забезпечення

120

13. 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 135

14. 19
Архітектура та 

будівництво
193

Геодезія та 
землеустрій

105

15. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 120

16. 24 Сфера
обслуговування

241 Г отельно- 
ресторанна справа

60

17. 24 Сфера
обслуговування

242 Туризм 90



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

ауки
' п

видів
ІИХ

Вих. № заяви юридичної особи
25

дата 10.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
121/0/10-20

дата 14.01.2020

Найменування ю ридичної особи Приватний заклад «Вищий навчальн 
заклад «М іжнародний гуманітарно- 
педагогічний інститут «Бейт-Хана»

їй

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

23371466

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

ЛІЦЄНЗОВі
обсяг, о 
(н а  о д ш  
к у р с і (р  
н а в ч а н і

ний
:іб
м у
)ЦІ
ія)

Для відокремлених структурних підрозділів
Гуманітарний коледж П риватної установи «Вищий навчальний закл 

«М іжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»  
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

37 8 0 5 7 5 8 )

ІД

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 01 Освіта/Педагогіка 012 Дош кільна освіта 15

2. 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 15 |



ж ж  1 •  • • •  •  • •  •  •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

іу к и

ШД1В

их

Вих. № заяви юридичної особи
01-43/6

дата 10.01.2020

Вх. №  заяви ю ридичної особи
122/0/10-19

дата 14.01.2020

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад комунальї 
форми власності "Бахмутський коле,г 
мистецтв імені Івана Карабиця"

ої
ж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214567

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, о< 
(на одно 
курсі (р< 
навчань

ний
іб
иу
ці
я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
025 М узичне

мистецтво
100



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

гіуКИ

Л

ШД1В

их

Вих. № заяви ю ридичної особи
2.01-03-20

дата 09.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
124/0/10-20

дата 14.01.2020

Найменування ю ридичної особи ПРИВАТНИЙ ВИЩ ИЙ НАВЧАЛЬР 
ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМ ІКИ ТА 
ПРАВА»

ИЙ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22012958

№
з/п

Ш ифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Н айменування
спеціальності

Ліцензов« 
обсяг, о 
(на одне 
курсі (р 
навчані

ний
:іб
му
>ці
я)

Для відокремлених структурних підрозділів
ВІДОКРЕМ ЛЕН И Й  ПІДРОЗДІЛ ПРИ ВАТН О ГО  ВИЩ ОГО  

Н АВЧАЛЬН ОГО  ЗАКЛАДУ «ДО НЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИ ТЕТ  
ЕКО НО М ІКИ  ТА ПРАВА» «Ф ІНАНСОВО -П РАВОВИ Й  КОЛЕДЖ> 
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -

37435209)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 0 8 Право 081 Право 25

2. 0 7
Управління та 

адміністрування
0 7 2

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
4 0



іуки
л

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

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування ї и д і в  

господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехіді их 
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. №  заяви ю ридичної особи
2

дата 10.01.2020

Вх. №  заяви юридичної особи
96/0/10-19

дата 13.01.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Політико-правови 
коледж «АЛСКО»

й

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

19033611

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензовг 
обсяг, о< 
(на одно 
курсі (рі 
навчані

ний
іб
иу
ІЦІ

я)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право 75



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

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

положень Закону України «Про фахову передвитцу освіту»)

vки
/(

Вих. № заяви юридичної особи
1

дата 09.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
97/0/10-19

дата 13.01.2020

Найменування юридичної особи М иколаївський коледж музичного 
мистецтва

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214768

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, ос 
(на одно 
курсі (р< 
навчань

гай
іб
■*У
ці
и)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
025 М узичне

мистецтво
90



/л і • ••• • •• • •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

ВИДІВ

ІИХ

Вих. № заяви юридичної особи
Не зазначено

дата не зазначено

Вх. № заяви ю ридичної особи
116/0/10-20

дата 13.01.2020

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний закла; 
«Галицький медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34041060

Л

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

ЛІЦЄНЗОВс

обсяг, 0< 
(н а  одн о  
к у р с і (р  
н а в ч а н і

н и й
іб
и у
ІЦІ
я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра І

1.
22 Охорона

здоров’я
223 М едсестринство 120



Оформлення ліцензії на пр 
ліцензіату у сфері ф:

(відповідно до пункту 6 частини першої 
господарської діяльності», підпункту 6 п> 

положень Закону У країни

Додаток ^
до наказу М іністерства освіти і 
України від £ и .0 (  2020 р. № с

науки 
Є -0

овадження освітньої діяльності 
зхової передвищ ої освіти
статті 7 Закону України «Про ліцензуванн 
шкту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехі, 
<Про фахову передвищу освіту»)

[ видів
[НИХ

Вих. № заяви юридичної особи
6

дата 14.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
145/0/10-20

дата 16.01.2020

Найменування ю ридичної особи Приватний вищий навчальний заклс 
«Університет сучасних знань»

д

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

31839933

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

ЛІЦЄН30І 
обсяг, ( 

(н а  о д н  
к у р с і (і 
н а в ч а в

аний
сіб
>му
о ц і
ня)

Для відокремлених структурних підрозділів
Київський коледж Приватного вищого навчального закладу 

«Університет сучасних знань» (ідентифікаційний код відокремленої 
підрозділу юридичної особи -  39679655)

с

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 06 Ж урналістика 061 Ж урналістика 25

2.
07

Управління і 
адміністрування

072
Фінанси,

банківська справа 
та страхування

50

3. 08 Право 081 Право 50

Для відокремлених структурних підрозділів
Кропивницький коледж Приватного вищого навчального закладу 

«Університет сучасних знань» (ідентифікаційний код відокремленог 
підрозділу юридичної особи -  39679676)

)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1 . 02
Культура і 
мистецтво

022 Дизайн 25





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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви ю ридичної особи
02

дата 01.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
160/0/10-20

дата 20.01.2020

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Вин 
професійне училищ е № 34 м. Стрий)

е
І

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545471

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензов 
обсяг, с 
(на одн 
курсі (і 
навчай

ший
сіб
>му
оці
ня)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
13 М еханічна

інженерія
133 Г алузеве

машинобудування
зо

2.
18 Виробництво та 

технології
181 Харчові технології зо

3.
18 Виробництво та 

технології
182 Технології легкої 

промисловості
зо

4.
19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 

цивільна інженерія
зо



Ж 1  Я •  • • •  ___  •  • •  •  •Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

зидів
[ИХ

Вих. № заяви юридичної особи
04

дата 16.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
137/0/10-20

дата 20.01.2020

Найменування ю ридичної особи Приватний вищий навчальний закла; 
«Коледж міжнародної торгівлі»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

31452559

№
з/п

Ш ифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Н айменування
спеціальності

Ліцензовг 
обсяг, ОІ 
(на одно 
курсі (р 
навчані

ний 
іб 
му 
► ці 
я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

05 Соціальні та 
поведінкові 

науки

051 Економіка 4 0

2. 0 8 Право 081 Право 50



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
44

дата 06.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
173/0/10-20

дата 21.01.2020

Найменування юридичної особи Кам'янський коледж фізичного 
виховання

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02928410

іуки
Л

ИД1В

их

№
з/п

Ш ифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Н айменування
спеціальності

Л іцензова 
обсяг, ос 
(на одно 
курсі (р< 
навчані

зий
іб
иу
ці
я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
01 Освіта/Педагогіка 0 1 4 Середня освіта 

(Ф ізична культура)
150

2.
01 Освіта/Педагогіка 0 1 7 Ф ізична культура 

і спорт
60



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-10/01/1330

дата 25.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи
138/0/10-20

дата 15.01.2020

Найменування юридичної особи М иколаївський національний 
університет імені В. О. Сухомлинськ зго

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125444

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, 0( 
(на одно 
курсі (р< 
навчанг

тй
іб
ну
ці
я)

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж М иколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського (ідентифікаційний код відокремленого структурної
п ідр озд іл у- 36578573)

О

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
ЗО

2. 08 Право 081 Право 35

3. 11
М атематика та 

статистика
113

Прикладна
математика

50

4. 12 Інформаційні
технології

123 К ом п’ютерна
інженерія

50

5. 23
Соціальна

робота
231 Соціальна робота зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. №  заяви ю ридичної особи
01-01/2028

дата 11.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи
170/0/10-19

дата 21.01.2020

Найменування юридичної особи Луганський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493669

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензовг 
обсяг, 0 

(н а  о д ш  
курсі (р 
н а в ч а н і

ний
:іб
му
>ЦІ
ія)

Для відокремлених структурних підрозділів
Відокремлений структурний підрозділ «Старобільський коледж  

Л уганського національного аграрного університету» (ідентифікаційі 
код відокремленого структурного підрозділу -  34 3 8 6 5 4 7 )

НІЙ

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 20

Аграрні 
науки та 

продовольство
201 Агрономія 45

2. 20
Аграрні 
науки та 

продовольство
208 Агроінженерія 150

3. 20
Аграрні 
науки та 

продовольство
204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

75

4. 21
Ветеринарна

медицина
211

Ветеринарна
медицина

50



5. 07 Управління та 
адміністрування

073 М енеджмент 50

Відокремлений структурний підрозділ «С лов’янський коледж  
Л уганського національного аграрного університету» (ідентифікаційн  

код відокремленого структурного підрозділу -  0 0 7 27908)
їй

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і
оподаткування

180

2. 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
ЗО

3. 20
Аграрні 
науки та 

продовольство
208 Агроінженерія 225

4. 24 Сфера
обслуговування

242 Туризм зо

Відокремлений структурний підрозділ «Донецький коледж Луганське 
національного аграрного університету» (ідентифікаційний код 

відокремленого структурного підрозділу -  00 6 9 6 5 5 6 )

го

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
073 М енеджмент 50

2. 20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 50

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство

204

Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва

100

4. 21 Ветеринарна
медицина

211 Ветеринарна
медицина

60

Відокремлений структурний підрозділ «Костянтинівський коледж  
Луганського національного аграрного університету» (ідентифікаційн  

код відокремленого структурного підрозділу -  3 4 6 4 1 7 1 6 )
їй

Підготовка фахового молодшого бакалавра



1. 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та 
цивільна інженерія

50

2. 19
Архітектура та 

будівництво
193

Геодезія та 
землеустрій

100

3. 20
Аграрні науки та 

продовольство
201 Агрономія 60

4. 20
Аграрні науки та 

продовольство
206

Садово-паркове
господарство

25
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Додаток 3
до наказу М іністерства освіти і на 
України від «2^С » С /  2020 № РЯ
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Перелік ліцеизіатів,
яким звужено провадження освітнііої діяльності 

у сфері вищ ої освіти !
І

і і1 і ; 1 !

і !

:  і!! І ■

!

№
з/п 1 Найменування ліцеизіатів'

ііІ | |
1

1. Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко- 
те^Цологічний університет»

■ <
і

2. Національна академія Державної прикордонної слу|жби України 
імені Богдана Хмельницького і і

1 і
3. Київський національний торговельно-економічний університет

4. Харківська державна академія дизайну і мистецтв '
і і 1

5. Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-^Смельницький 
державний педагогічний університет імені Григорій Сковороди»

1
; 1

6.
. . і

Національний фармацевтичний університет

7. Тернопільський національний медичний університет
іменні І. Я. Горбачевського М іністерства охорони здоров’я України

і 1і і
і і

8. Національна металургійна академія України .
_____________ 1____________ :________ і І!

9. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна1
« І 1 • ’ 1

10 М иколаївський національний університет імені В. (Ь. Сухомлинського

і
; І ♦ \ 1»

і ' '  1 і:!
ї' і

і
•

■ : ’ і1
' і ' 1і

1♦ 1
1

. 1 • »
1

' 1
11
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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 
02-52-01

дата 14.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
130/0/10-20

дата 15.01.2020

Найменування юридичної особи Т Т  є»  и  І /Державний вищии навчальний закл зд 
«Український державний хіміно- 
технологічний університет»_________

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070758

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіт
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:_________________________

з:

Підготовка бакалаврів
(відповідно до постанов КМУ від 13.12.2006 р.№1719, від 27.08.2010р.№787)

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування 
спеціальностей

Ліцензований обсяг, осіб
існуючий Встанови' \

д.ф.н./з.ф.н/в.ф д.ф.н./з.ф.н/ ьф
0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502 економічна 
кібернетика 40/25/0 0/5/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 економіка 
підприємства 55/40/0 0/20/0

0305 Економіка та 
підприємництво 6.030507 маркетинг 45/40/0 0/10/0

0305 Економіка та 
підприємництво 6.030508 фінанси і кредит 25/25/0 0/15/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування 6.030601 менеджмент 60/50/0 0/20/0

0401 Природничі науки

6.040106 екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансоване 
природокористування

50/40/0 0/15/0

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка 6.050101 комп’ютерні науки 30/10/0 0/10/0

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

6.050102 комп’ютерна 
інженерія 30/20/20 0/5/0

0502 Автоматика та 
управління

6.050202 автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

50/50/50 0/10/0

0505 Машинобудування та 
матеріал ообробка 6.050502 інженерна механіка 60/50/50 0/5/0

0505 Машинобудування та 
матеріалообробка 6.050503 машинобудування 190/145/0 0/20/0

0506 Енергетика та 
енергетичне машино 
будування

6.050601 теплоенергетика 40/40/0 0/5/0



0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка та 
інформаційно- 
вимірювальні технології

6.051001 метрологія та
інформаційно-вимірювальні
технології

30/0/0 0/5/0

0513 Хімічна технологія та 
інженерія 6.051301 хімічна технологія 680/610/0 0/40/0

0514 Біотехнологія 6.051401 біотехнологія 30/25/0 0/5/0
0515 Видавничо- 
поліграфічна справа

6.051501 видавничо- 
поліграфічна справа 35/35/0 0/10/0

0517 Харчова 
промисловість та 
переробка сільськогоспода
рської продукції

6.051701 харчові технології та 
інженерія 50/25/0 0/15/0

1202 Фармація 6.120201 фармація 63/63/0 0/50/0



_- _  •  • •  •  ____ •  •  •   Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

л

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 31/43 09.01.2020
Вх. № заяви ю ридичної особи 
135/0/10-20

15.01.2020

Найменування ю ридичної особи Національна академія Державно 
прикордонної служби Україні 
імені Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної особи 14321481
Вид звуження провадження освітньої діяльності сфері вищ ої освіти

Припинення частини провадження освітньої діяльності за напрямами
підготовки, спеціальностями:

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./в.ф.
н.)

Після звуженн: 
(д.ф.н./з.ф.н./ 

в.ф.н.)

і

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

від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів

1 . 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303
Філологія

90/90/0 0/0/0

2. 0301
Соціально-політичні
науки

6.030102
Психологія

75/0/0 0/0/0

3. 0304
Право

6.030401
Правознавство

90/50/0 0/0/0

4. 0304
Право

6.030402
Правоохоронна
діяльність

60/0/0 0/0/0

5. 0509 Радіотехніка, 
Радіоелектронні 
апарати та зв’язок

6.050903
Телекомунікації

75/0/0 0/0/0

6 . 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

6.070106
Автомобільний
транспорт

100/100/0 0/0/0

7. 1601 Військові 
науки, національна 
безпека, безпека 
державного кордону

6.160104
Охорона та захист 
державного кордону

200/200/0 0/0/0



2
Підготовка спеціалістів

1. 0203 Гуманітарні 
науки

7.02030304
Переклад

50/50/0 0/0/0

2. 0304
Право

7.03040201
Правоохоронна
діяльність

50/25/0 0/0/0

3. 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010601 Автомобілі 
та автомобільне 
господарство

30/30/0 0/0/0

Підготовка магістрів
1. 0203 Гуманітарні 

науки
8.02030304
Переклад

25/0/0 0/0/0

2. 0304
Право

8.03040101
Правознавство

25/0/0 0/0/0

3. 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.07010601 Автомобілі 
та автомобільне 
господарство

10/10/0 0/0/0

4. 1601 Військові 
науки, національна 
безпека, безпека 
державного кордону

8.16010401 Охорона та 
захист державного 
кордону

50/50/0 0/0/0

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

8.16010402
Оперативно-службова 
діяльність та 
управління діями 
прикордонних 
підрозділів (частин, 
з’єднань)

10/10/0 0/0/0

№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

Код і
найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг Встановити

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів 
В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та 

ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» 
і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про 

узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за№ 20/29888 (далі -  наказ № 1565)*
Підготовка спеціалістів

1. 03 Гуманітарні 
науки

035 Філологія 100 0

2. 26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна 
діяльність

75 0

3. 27 Транспорт 274 Автомобільний 60 0



транспорт
Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо- 
науковим) рівнями вищої освіти За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у 
разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів 

України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні 
економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне 
право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична 

терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53.

Підготовка докторів філософії
1 . 01 Науки про освіту 011 Науки про освіту 5 0

З м е н ш е н н я  ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності за
спеціальностями:

Е

ліце
і

уза
пере

в

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів 
ї цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та 
нзованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» 
відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про 
гальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 
оформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованогс 
Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі -  наказ № 1565)*

№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

Код і
найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг Встановити

Підготовка бакалаврів
1 . 03 Гуманітарні 

науки
035 Філологія 180 75

2. 08 Право 081 Право 140 75
3. 25 Воєнні науки, 

національна, безпека 
державного кордону

252 Безпека 
державного кордону

400 300

4. 27 Транспорт 274 Автомобільний 
транспорт

200 75



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 3112/106 
Вх. № заяви ю ридичної особи 133/0/10-20 
Найменування ю ридичної особи

16.12.2019
15.01.2020 
Київський націонал ьг ий
торговельно-економічний
університет

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

Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями

№
з/п

г  -  •

Код і найменування 
професії

Т ’ -  Т”

1
' . ! ' ' ' 

Види професійної 
підготовки

• і

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановит 
ліцензовані 

обсяг, О С І С

Денна/заочна/
вечірня
форма

Денна/заочг
вечірня
форма

Для відокремлених структурних підрозділів:

\

їй

а/

Чернівецький торговельно-економічний інститут
__________(ідентифікаційний код 05476322)

Підготовка бакалаврів
1. 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030.50301
М іжнародна
економіка

50/50/0 0/50/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 М аркетинг 50/100/0 0/100/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит 90/200/30 0/200/0

4. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і 
аудит

60/130/0 0/130/0

5. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030510
Товарознавство і
комерційна
діяльність

50/30/0 0/30/0

6. 0306 М енеджмент і 
адміністрування

6.030601
М енеджмент

70/130/30 0/130/0

7. 0517 Харчова 
промисловість та

6.051701 Харчові 
технології та

50/50/0 0/50/0



1

переробка 
сільськогосподарсь 
кої продукції

інженерія

8. 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 30/30/0 0/30/0

9. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і 
оподаткування

190/0/0 120/0/0

10. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

320/0/0 200/0/0

11. 07 Управління та 
адміністрування

073 М енеджмент 230/0/0 150/0/0

12. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 150/0/0 100/0/0

13. 07 Управління та 
адміністрування

. 1 :

076
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

160/0/0 100/0/0

14. 1 8 Виробництво та 
технології

181 Харчові 
технології

100/0/0 100/0/0

15. 24 Сфера 
обслуговування

242 Туризм 60/0/0 50/0/0

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальносттям
Підготовка бакалаврів

16. 0302 М іжнародні 
відносини

6.030206
М іжнародний бізнес 30/0/0 0

17. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502
Економічна
кібернетика

50/0/0 0

18. 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 30/30/0 0

19. 05 Соціальні та 
повсдінкові науки

056 Міжнародні
економічні
відносини

30/0/0 0

20. 29 Міжнародні 
відносини

292 Міжнародні
економічні
відносини

30/0/0 0

Підготовка спеціалістів
21. 0305 Економіка та 

підприємництво
8.03050201
ЕкономіНна
кібернетика

25/0/0 0

22. 0305 ржономіка та 
підприємництво

7.03050301
М іжнародна
економіка

25/25/0 0



23.

24.

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 
Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності)

25/25/0 0

03005 Економіка 
та підприємництво

7.03050701
М аркетинг 20/30/0 0

25.

26.

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 Фінанси 
і кредит (за 
спеціалізованими 
програмами)

50/50/0 0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і 
аудит

30/90/0
0

27.

28.

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03051001 
Товарознавство і 
комерційна 
діяльність

50/50/0 0

0306 М енеджмент і 
адміністрування

7.03051001 
М енеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

30/60/30 0

29. 0517 Харчова 
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарсь 
коїліродукції

7.051701 13 
Технології в 
ресторанному 
господарстві

25/45/0 0

ЗО. 1401 Сфера 
обслуговування

7.14010301 
Туризмознавство (за 
видами)

30/30/0
0

31. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка
1 ; і

75/0/0 0

32. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і 
оподаткування 170/0/0 0

33. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

180/0/0
0

34. 07 Управління та 
адміністрування

073 М енеджмент
Гід. ••

120/0/0 0

35. 07 Управління та 
адміністрування

075 М аркетинг 50/0/0
0

36. 07 Управління та 
адміністрування

1 ' ^ЧІ'

076
Підприємництво, 
Торгівля та біржова

150/0/0 0



діяльність
37. 1 8 Виробництво та 

технології
181 Харчові 
технології

70/0/0 0

38. 24 Сфера 
обслуговування

242 Туризм 60/0/0
0

Підготовка магістрів
39. 0305 Економіка та 

підприємництво
8.03050201
Економічна
кібернетика

25/0/0
0

40. 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050301
М іжнародна
економіка

25/25/0
0

41. 0305 Економіка та 
підприємництво

і

8.03050401 
Економіка 
підприємства (за 
видами економічної 
діяльності)

30/30/0
0

42. 0305 Економіка та 
підприємництво

! . . 5  . :

8.03050701
М аркетинг

і . ;  .. . ;

30/50/0 0

43. 0305 Економіка та 
підприємництво

г  . " :  ' ;

8.03050801 Фінанси 
і кредит (за 
спеціалізованими 
програмами)

50/0/0
0

44. 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 Облік і 
аудит 35/35/0 0

45. 030-5 Економіка та 
підприємництво

8.0305802 
Банківська справа 20/20/0 0

46. 0306 М енеджмент і 
адміністрування

■ . Г. :  г ■ V  ■ ■

8.03060101 
М енеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

45/45/0 0

47. 0 5 1г7 Харчова 
промисловість та 
переробка 
с і л ьс ь ко гос по д аре ь 
кої продукції

8.051701 13 
Технології в 
ресторанному 
господарстві

5/0/0

0

48. 1401 Сфера 
обслуговування

8.14010301 
Туризмознавство (за 
видами)

20/0/0
0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 3151/109 19.12.2019
Вх. № заяви юридичної особи 136/0/10-20 15.01.2020
Найменування ю ридичної особи Київський національний

торговельно-економічний
університет

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 01566117
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти

П рипинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:
для відокремленого структурного підрозділу Ж итомирського 

торговельно-економічному коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код 38343774)

№
з/п

Ш ифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/ве
чірня
форма

Денна/заочна/ве
чірня
форма

П ідготовка молодших спеціалістів
1 0517 Харчова 

промисловість та 
переробка 
сільськогосподарсь 
кої продукції

5.05170101 
Виробництво 
харчової продукції

60/30/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050401
Економіка
підприємництва

30/0/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050201
Інформаційна
діяльність
підприємства

60/0/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.032050701
М аркетингова

30/0/0 : 0/0/0



діяльність
0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050802 Оціночна 
діяльність

30/0/0 0/0/0

0304 Право 5.03040101
Правознавство

60/0/0 0/0/0

1401 Сфера 
обслуговування

5.14010102
Ресторанне
обслуговування

30/0/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03051001 
Товарознавство та 
комерційна 
діяльність

90/60/0 0/0/0

1401 Сфера 
обслуговування

5.14010301
Туристичне
обслуговування

30/30/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050801 Фінанси і
кредит

30/0/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищ >ї
освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 08-10 дата 02.01.2020
Вх. № заяви ю ридичної особи 93/0/10-20 дата 13.01.2020
Найменування юридичної особи Харківська державна академія ди: 

і мистецтв
айну

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071145
і ' т  •  • •  •  •  в  •  • •  •Вид звуження провадження О С В ІТ Н Ь О Ї  діяльності у сфері В И Щ О Ї  О С В ІТ И

1. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встано
ліцензої

обся
осіі

ІИ ТИ
аний
г,

Денна/заочна/
вечірня

Денна/за
вечір]

>чна/
я

Підготовка бакалаврів

1 0202 М истецтво 6.020205 Образотворче 
мистецтво 60/60/0 0/0/1

2 0202 М истецтво 6.020206 Реставрація 
творів мистецтв 10/0/0 0/0/(

3 0202 М истецтво 6.020207 Дизайн 130/130/0 0/0/(
Підготовка спеціалістів

1. 0202 М истецтво 7.02020501
Образотворче мистецтво 
(за видами)

40/60/0 0/0/( !

2. 0202 М истецтво 7.02020601 Реставрація 
творів мистецтв (за 
видами)

7/0/0 0/0/(

3. 0202 М истецтво 7.02020701 Дизайн (за 
видами) 94/130/0 0/0/(

4. 02 Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 224 0 і

5. 02 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче 
мистецтво, декоративне

107 0



мистецтво, реставрація

Підготовка магістрів

1. 0202 М истецтво 8.02020501
Образотворче мистецтво 
(за видами)

25/5/0 0/0 б

2. 0202 М истецтво 8.02020601 Реставрація 
творів мистецтв (за 
видами)

5/0/0 0/0, 0

3. 0202 М истецтво 8.02020701 Дизайн (за 
видами) 45/9/0 0/0,



:и

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 32 15.01.2020
Вх. № заяви ю ридичної особи 
152/0/10-20

16.01.2020

Найменування ю ридичної особи Державний вищий навчальни 
заклад «Переяслав-Хмельницьки 
державний педагогічни
університет імені Григорі 
Сковороди»

Ідентифікаційний код юридичної особи 04543387
Вид звуження провадження освітньої діяльності сфері вищої освіти

Припинення частини провадження освітньої діяльності за напрямами 
____________  підготовки, спеціальностями:

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий 

(д.ф.н./з.ф.н./в.ф. 
_______нО

Після звуженн 
(д.ф.н./з.ф.н./ 

в.ф.н.)
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719, 
__________________________від 27.08. 2010 р. № 787)

Підготовка бакалаврів
1. 0101 Педагогічна 

освіта
6. 010101 Дошкільна 
освіта

20/15/0 0/0/0

2. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010102 Початкова 
освіта

50/10/0 0/0/0

3. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010103 Технологічна 
освіта

25/5/0 0/0/0

4. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта
(документознавство)

15/10/0 0/0/0

5. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта (товарознавство)

10/0/0 0/0/0

6. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта (економіка)

15/10/0 0/0/0

7. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта (туристичне 
обслуговування)

25/10/0 0/0/0

8. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104 Професійна 
освіта (охорона праці)

15/10/0 0/0/0

і



9. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010106 Соціальна 
педагогіка

5/5/0 0/0/0

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

6.010201 Фізичне 
виховання*

75/30/0 0/0/0

11. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне 
мистецтво*

10/0/0 0/0/0

12. 0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче 
мистецтво*

10/5/0 0/0/0

13. 0203 Гуманітарні 
науки

6.020302 Історія* 40/10/0 0/0/0

14. 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 60/35/0 0/0/0

15. 03 01 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія* 25/15/0 0/0/0

16. 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія*

30/5/0 0/0/0

17. 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030104 Політологія* 15/5/0 0/0/0

18. 0305
Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

5/10/0 0/0/0

19. 0305
Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит

15/10/0 0/0/0

20. 0305
Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 10/15/0 0/0/0

21. 0401 Природничі 
науки

6.040102 Біологія* 25/10/0 0/0/0

22. 0401 Природничі 
науки

6.040104 Географія* 40/5/0 0/0/0

23. 0402 Фізико- 
математичні науки

6.040201 Математика* 15/5/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
і « і  •• •• •у сфері фахової передвищ ої освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 58/09 дата 16.01.2020
Вх. № заяви ю ридичної особи 169/0/10-20 дата 21.01.2020
Найменування ю ридичної особи Національний фармацевтичний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 02010936

• і • •• •т «  * • •  •  •  і  •  • •  •і Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:____________________

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж Національного фармацевтичного університету

(61140, м. Харків, вул. Олександра Невського, 18) 
Ідентифікаційний код 26354238

№
з/п Шифр і назва галузі знань код і найменування 

спеціальності
Ліцензований

обсяг Встановити

Підготовка фахових молодших бакалаврів
1. 22 Охорона здоров’я 226 Фармація, промислова 

фармація
940 300



Додаток *
до наказу Міністерства освіти і на̂  
України від2А-0і 2020 р. №

ки

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

діяльності»)

и

Вих. № заяви юридичної особи 
02/5472

дата 18.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
3058/0/10-19

дата 26.11.2019

Найменування юридичної особи Тернопільський національний меди чний
університет імені І. Я. Горбачевсі 
Міністерства охорони здоров’я 
України

.кого

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02010830

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

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, о< іб
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./
веч.ф.н.)

Після звуя 
(д.ф.н./з.в 

веч.ф.н

;ння
.н./

Підготовка бакалаврів:
1201 Медицина 6.120101 Сестринська справа 50/600/0 0/0/0
0102
Фізичне виховання, 
спорт і здоров’я 
людини

6.010203 Здоров’я людини 30/0/0 0/0/0

Підготовка спеціалістів
22 Охорона здоров’я 222 Медицина 750 0
22 Охорона здоров’я 221 Стоматологія 200 0
22 Охорона здоров’я 226 Фармація 230 0

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
2. Зменш ення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, ос б
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./
веч.ф.н.)

Після звуж< 
(д.ф.н./з.ф 

веч.ф.н.

ння
н./





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

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
01-17/685

дата 25.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
4057/0/10-19

дата 02.12.2019

Найменування юридичної особи Національна металургійна академ 
України

ія

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070766

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

Ш ифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, о лб
Існуючий

(д.ф .н./з.ф.н./
веч.ф.н.)

Після зву> 
(д.ф.н./з.ф 

ч.ф.н

ення
н./ве

Підготовка спеціалістів
0101 Педагогічна освіта 7.01010401 професійна освіта 

(металургія)
30/30/0 0/0/С

0201 Культура 7.02010501 документознавство та 
інформаційна діяльність

50/50/0 о/о/с

0203 Гуманітарні науки 7.02030304 переклад 40/40/0 0/0/С
0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050201 економічна 
кібернетика

20/10/0 о/о/с

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 економіка
підприємства
(за видами економічної
діяльності)

25/25/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 фінанси і кредит 
(Фінансовий менеджмент 
у сфері бізнесу)

15/15/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 облік і аудит 5/20/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

50/50/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060104 менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

50/20/0 0/0/0



0401 Природничі науки 7.04010601 екологія та охорона
навколишнього
середовища

70/50/0 0/0 /)

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

7.05010101 інформаційні 
управляючі
системи та технології (в 
металургії та 
машинобудуванні)

25/20/0 0/0 /)

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

7.05010102 інформаційні
технології
проектування

5/5/0 0/0/11

0502 Автоматика та 
управління

7.05020201 автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

15/25/0 0/0/(

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040101 металургія чорних 
металів

50/50/0 0/0/(

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040102 металургія кольорових 
металів

15/5/0 о/о/с

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040104 обробка металів 
тиском

25/25/0 о/о/с

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040105 спеціальна металургія 25/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040106 промислова 
теплотехніка

15/5/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040201 ливарне виробництво 
чорних та кольорових 
металів і сплавів

25/25/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040202 литво (за видами) 25/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040301 прикладне 
матеріалознавство

25/2/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040303 композиційні та 
порошкові матеріали, 
покриття

20/2/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040304 металознавство 44/45/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040305 термічна обробка 
металів

20/20/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

7.05050201 технології 
машинобудування

25/50/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

7.05050305 колісні та гусеничні 
транспортні засоби

15/25/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

7.05050311 металургійне 
обладнання

25/35/0 0/0/0

0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

7.05060101 теплоенергетика 20/20/0 0/0/0



0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

7.05060102 теплофізика 15/2/0 0/0 /)

0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

7.05060105 енергетичний 
менеджмент

25/25/0 0/0 /)

0507 Електротехніка та 
електромеханіка

7.05070204 електромеханічні 
системи
автоматизації та 
електропривод

74/120/0 0/0/'

0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка 
та
інформаційновимірюва 
льні технології

7.05100201 метрологічне 
забезпечення випробувань 
та якості продукції

10/0/0 0/0/1

0513 Хімічна 
технологія та 
інженерія

7.05130104 хімічні технології 
тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів

20/10/0 0/0/(

0513 Хімічна 
технологія та 
інженерія

7.05130105 хімічні технології 
палива
та вуглецевих матеріалів

15/10/0 о/од

1801 Специфічні 
категорії

7.18010010 якість, стандартизація 
та
сертифікація

90/90/0 о/од

1801 Специфічні 
категорії

7.18010011 інтелектуальна 
власність

15/0/0 о/од

Підготовка магістрів
0101 Педагогічна освіта 8.01010401 професійна освіта 

(металургія)
10/0/0 0/0/0

0201 Культура 8.02010501 документознавство та 
інформаційна діяльність

30/30/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050201 економічна 
кібернетика

45/40/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 економіка
підприємства
(за видами економічної
діяльності)

45/40/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050801 фінанси і кредит 
(Фінансовий менеджмент 
у сфері бізнесу)

50/35/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 облік і аудит 40/40/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060101 менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

15/15/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060104 менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

15/15/0 0/0/0



0401 Природничі науки 8.04010601 екологія та охорона
навколишнього
середовища

15/10/0 0/0/0

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

8.05010101 інформаційні 
управляючі
системи та технології (в 
металургії та 
машинобудуванні)

40/40/0 0/0/0

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

8.05010102 інформаційні
технології
проектування

25/20/0 0/0/0

0502 Автоматика та 
управління

8.05020201 автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами

45/25/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040101 металургія чорних 
металів

150/50/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040102 металургія кольорових 
металів

20/20/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040104 обробка металів 
тиском

100/75/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040105 спеціальна металургія 5/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040106 промислова 
теплотехніка

20/7/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040201 ливарне виробництво 
чорних та кольорових 
металів і сплавів

50/25/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040202 литво (за видами) 25/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040301 прикладне 
матеріалознавство

25/5/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040303 композиційні та 
порошкові матеріали, 
покриття

20/10/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040304 металознавство 10/2/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

8.05040305 термічна обробка 
металів

20/20/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

8.05050201 технології 
машинобудування

45/50/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

8.05050305 колісні та гусеничні 
транспортні засоби

15/0/0 0/0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

8.05050311 металургійне 
обладнання

35/35/0 0/0/0

0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

8.05060101 теплоенергетика 25/20/0 0/0/0



0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

8.05060102 теплофізика 20/5/0 0/0/0

0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

8.05060105 енергетичний 
менеджмент

5/0/0 0/0/0

0507 Електротехніка та 
електромеханіка

8.05070204 електромеханічні 
системи
автоматизації та 
електропривод

20/5/0 0/0/0

0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка 
та інформаційно- 
вимірювальні 
технології

8.05100201 метрологічне 
забезпечення випробувань 
та якості продукції

10/0/0 0/0/0

0513 Хімічна 
технологія та 
інженерія

8.05130104 хімічні технології 
тугоплавких неметалевих і 
силікатних матеріалів

20/10/0 0/0/0

0513 Хімічна 
технологія та 
інженерія

8.05130105 хімічні технології 
палива
та вуглецевих матеріалів

25/20/0 0/0/0

1801 Специфічні 
категорії

8.18010010 якість, стандартизація 
та
сертифікація

25/10/0 0/0/0

1801 Специфічні 
категорії

8.18010011 інтелектуальна 
власність

30/30/0 0/0/0

1801 Специфічні 
категорії

8.18010012 управління
інноваційною
діяльністю

10/10/0 0/0/0

1801 Специфічні 
категорії

8.18010018 адміністративний 
менеджмент

30/30/0 0/0/0

1801 Специфічні 
категорії

8.18010013 управління проектами 25/25/0 0/0/0

Перепідготовка спеціалістів
0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

20/120/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 облік і аудит 20/30/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності)

15/0/0 0/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060104 менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності

15/0/0 0/0/0

0401 Природничі науки 7.04010601 Екологія, охорона 
навколишнього середовища

15/0/0 0/0/0

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

7.05010101 інформаційні 
управляючі
системи та технології (в 
металургії та

15/0/0 0/0/0



машинобудуванні)
0502 Автоматика та 
управління

7.05020201 Автоматизоване 
управління технологічними 
процесами

15/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040101 металургія чорних 
металів

75/60/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040104 обробка металів 
тиском

75/60/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040105 спеціальна металургія 15/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040106 промислова 
теплотехніка

20/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040201 ливарне виробництво 
чорних та кольорових 
металів і сплавів

20/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040303 композиційні та 
порошкові матеріали, 
покриття

15/0/0 0/0/0

0504 Металургія та 
матеріалознавство

7.05040304 металознавство 15/0/0 о/о/с

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

7.05050311 металургійне 
обладнання

20/0/0 о/о/с

0506 Енергетика та
енергетичне
машинобудування

7.05060101 теплоенергетика 10/0/0 0/0/(

0507 Електротехніка та 
електромеханіка

7.05070204 електромеханічні 
системи
автоматизації та 
електропривод

10/0/0 о/о/с

1801 Специфічні 
категорії

7.18010010 якість, стандартизація 
та
сертифікація

20/0/0 о/о/с

Ш ифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, с сіб
Існуючий Після зву) сення

Підготовка спеціалістів
01 Освіта 015 Професійна освіта 

(металургія)
60 0

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа

100 0

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 80 0
05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка зо 0



07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 75 0

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

ЗО 0

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 215 0

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

190 0

10 Природничі науки 101 Екологія 135 0
12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології

70 0

13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 75 0
13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 208 0
13 Механічна інженерія 133 Галузеве 

машинобудування
120 0

13 Механічна інженерія 136 Металургія 615 0
14 Електрична 
інженерія

144 Теплоенергетика 117 0

14 Електрична 
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

204 0

15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
ком п ’ ютерно-і нтегровані 
технології

55 0

15 Автоматизація та 
приладобудування

152 Метрологія та
інформаційно-вимірювальна Техніка

210 0

16 Хімічна та 
біоінженерія

161 Хімічні технології та 
інженерія

55 0



и

Вих. №  заяви ю ридичної особи 
0102-11/608

дата 11.12.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
4285/0/10-19

дата 18.12.2019

Найменування ю ридичної особи Харківський національний університет іме 
В. Н. Каразіна

ІІ

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02071205

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

Ш ифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, о лб
Існуючий

(д.ф .н./з.ф.н./
веч.ф.н.)

ПІСЛЯ зву)] 
(д.ф.н./з.< 

веч.ф.і

ення
).Н./
•)

Підготовка бакалаврів:
0102
Фізичне
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010203 Здоров’я людини 20/20/0 5/10/

0201 Культура 6.020101 Культурологія 20/0/0 5/0/(
0203 Гуманітарні науки 6.020301 Філософія 15/10/0 5/5/(
0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія 60/45/0 3/3/<
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 315/185/0 2/80/
0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 60/50/0 0/3/1

0302 Міжнародні 
відносини

66.030202 Міжнародне право 40/0/0 2/0/

0302 Міжнародні 
відносини

6.030203 Міжнародні економічні 
відносини

70/30/0 1/0/

0302 Міжнародні 
відносини

6.030204 Міжнародна інформація 30/0/0 1/0/ )

0303 Журналістика та 
інформація

6.030301 Журналістика 50/50/0 2/21 0

0304 Право 6.030401 Правознавство 75/70/0 2/3/ )
0305 Економіка та 
підприємництво

6.030501 Економічна теорія 30/0/0 5/0/ )

0305 Економіка та 6.030502 Економічна кібернетика 35/25/0 5/5/ )



підприємництво
0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503 Міжнародна економіка 60/55/0 5/5/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030506 Прикладна статистика 25/15/0 5/5/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 60/60/0 5/5/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 135/250/0 5/5/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 30/30/0 5/5/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 60/60/0 5/5/0
50/0/0 5/0/0

0401 Природничі науки 6.040101 Хімія 65/10/0 0/1/0
0401 Природничі науки 6.040103 Геологія 30/20/0 5/10/С
0401 Природничі науки 6.040104 Географія 55/30/0 5/10/С
0401 Природничі науки 6.040106

Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування

35/35/0 5/15/С

0402 Фізико - 
математичні науки

6.040201 Математика 30/0/0 5/0/0

0402 Фізико - 
математичні науки

6.040202 Механіка 2/2/0 2/0/0

0402 Фізико - 
математичні науки

6.040204 Прикладна фізика 110/0/0/ 2/0/0

0403 Системні науки та 
кібернетика

6.040301 Прикладна математика 25/2/0 5/0/0

0403 Системні науки та 
кібернетика

6.040302 Інформатика 35/5/0 5/5/0

0501
Інформатика та 

обчислювальна техніка

6.050101 Комп’ютерні науки 45/10/0 2/0/0

0502 Автоматика та 
управління

6.050201 Системна інженерія 25/0/0 2/0/0

0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та 
наноелектроніка

15/0/0 1/0/0

1701 Інформаційна 
безпека

6.170101 Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем

40/0/0 3/0/0



Вих. №  заяви ю ридичної особи 
0102-11/607

дата 11.12.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
4284/0/10-19

дата 18.12.2019

Найменування ю ридичної особи Харківський національний університег 
імені В. Н. Каразіна

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02071205

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

Ш ифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, ос б
Існуючий

(д.ф .н./з.ф.н./
веч.ф.н.)

Після звужі 
(д.ф.н./з.ф.і 

ч.ф.н)

:ння
і./ве

Підготовка бакалаврів
0301 Соціально- 
політичні науки

6.030101 Соціологія 65/10/0 0/0/0

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030104 Політологія 20/10/0 0/0/0

0302 Міжнародні 
відносини

6.030205 Країнознавство 40/0/0 0/0/0

0302 Міжнародні 
відносини

6.030206 Міжнародний бізнес 35/0/0 0/0/0

0303 Журналістика та 
інформація

6.030302 Реклама та зв’язки з 
громадськістю

20/10/0 0/0/0

0401 Природничі науки 6.040102 Біологія 90/35/0 0/0/0
0402 Фізико - 
математичні науки

6.040203 Фізика 40/0/0 0/0/0

0402 Фізико - 
математичні науки

6.040206 Астрономія 10/0/0 0/0/0

0514 Біотехнологія 6.051401 Біотехнологія 10/10/0 0/0/0
1301 Соціальне 
забезпечення

6.130102 Соціальна робота 5/0/0 0/0/0

1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 45/20/0 0/0/0

1401 Сфера 
обслуговування

6.140101 Готельно-ресторанна 
справа

25/0/0 0/0/0

1702 Цивільна безпека 6.170202 Охорона праці 15/0/0 0/0/0



Вих. №  заяви ю ридичної особи 
01.-10/01/1326

дата 21.11.2019

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
3999/0/10-19

дата 28.11.2019

Найменування ю ридичної особи М иколаївський національний університет 
В. О. Сухомлинського

мені

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02125444

и

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

Ш ифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, ос іб
Існуючий Після звуж :ння

Для відокремлених структурних підрозділів:
Коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинськ<

(адреса коледжу: 54010 м. М иколаїв, вул. Бузника, б. 5, 
ідентифікаційний код: 36578573)

го

Підготовка молодших спеціалістів:
08 Право 081 Право 60 35
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Перелік ліцензіатів,
і яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
і

і

і :
.і

уки 
Л 1

! ' 1

№
з/п

і
Найменування ліцензіатії3:

І ;
І ! і :

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбово-курсовий комбіш 
ПРОФІ ЛАЙН»

т! і 
> ; !

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Реутинський 
професійний аграрний ліцей» ;

іІ Iі ! ІІі І

:з.
І

Державний навчальний заклад «Охтирський центр професійно-технічь
О С В І Т И »  і1 1 )

.. ; іод і ;

. і і

4. Державний професійно-технічний навчальний за 
професійно-технічне училище»

клад «Краснопільське
; І
| |

і ! І• . і
■ і

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Ш осткинське 
вище професійне училище»

ііі!І і; і *

6. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Харківське вищ 
. професійне училищ е будівництва"

; 1
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' 1
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Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. №  заяви ю ридичної особи 
не вказано

Дата не вказано

Вх. № заяви юридичної особи 
127/0/10-20

Дата 14.01.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальні 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙ!

:тю
1»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36639604

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіям 0:
№
п/
п

Код
професії 
за ДК

Найменування
професії

Вид підготовки Ліцензовані 
обсяг(осіб

й

Існуюч
ий

Встг
ит

нов
и

1. 7241 Електромонтер 3 
ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

15 (

2. 7214 Арматурник 
(будівельні, монтажні і 
ремонтно-будівельні 
роботи)

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10 с

3. 7212 Електрозварник на 
автоматичних та 
напівавтоматичних 
маш инах

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10 0

4. 7241 Електромеханік з ліфтів професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10 0

5. 7241 Електромонтажник 
силових мереж та 
електроустаткування

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10 0

6. 7141 Маляр професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10 0



7. 7132 Лицювальник-
плиточник

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10

8163 М аш иніст
компресорних
установок

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

20

8163 М аш иніст насосних 
установок

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10

7136 М онтажник зовнішніх 
трубопроводів

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10

7233 Слюсар будівельний професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10

7233 Слюсар з експлуатації 
та ремонту газового 
устаткування

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

15 С

7122 М уляр професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

10 С



Про звужений проваджений освітньої діяльності лінензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. №  заяви ю ридичної особи 06-20/1 Д ата 02.01.2020
Вх. №  заяви ю ридичної особи 94/0/10-20 Дата 13.01.2020
Найменування ю ридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Реутинський 
професійний аграрний ліцей»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02547257 |

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

Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців 
за професіями:

Код Найменування Ліцензований
професії професії обсяг

5122 Кухар 607412 Кондитер

Вид професійної підготовки

За ліцензією

первинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання, підвищ ення 

кваліф ікації

Після
звуження

первинна
професійна
підготовка



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

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

Вих. №  заяви ю ридичної особи 5 Дата 08.01.2020
Вх. №  заяви ю ридичної особи 93/0 10-20 Дата 13.01.2020
Найменування ю ридичної особи Д ержавний навчальний заклад 

«Охтирський центр професійно- 
технічної освіти»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 05537561 ]

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

Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців 
за професіями:

Код
професії

Найменування
професії

Л і цензова 
пий обсяг

Вид професійної підготовки 1

За ліцензією Після
звуженії!

7231

8322

Слю сар з ремонт}' 
колісних транспортних 

засобів 
Водій

автотранспортних 
засобів (категорія «С»)

60

Первинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання, підвищ ення 

кваліф ікації

первинщ 
професійг а 
п ід го то вк 1

7433
7435

Кравець
Закрійник зо

П ервинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання

первинна 
професійн і 
підготовк;

Філія Державного навчального закладу «Охтирський центр нро(
технічної освіти» сім т В.Писарівка

іесійно-

7231

8322

Слю сар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів 
Водій

автотранспортних 
засобів (категорія «С»)

45

Первинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання, підвищення 

кваліф ікації

первинна
професійні
підготовка

5122
7412

Кухар
Кондитер зо

Первинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання

первинна
професійна
підготовка



Відокремлений навчальний підрозділ м. Тростинець Державного навчальної 
закладу «Ох мінський неп і р нрофесійііо-іехіїічної о с в іт »

)

7122
7122
7132

М уляр
Пічник

Л ицю вальник-
ПЛИТОЧНИК

45

П ервинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання, підвищ ення 

кваліф ікації

первинь
професій
підготов

а
на
:а

7212
7212

Г азозварник 
Електрозварник 

ручного зварю вання 45

П ервинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання, підвищ ення 

кваліф ікації

первини
професій
підготов Є

3122
7412

Кухар
Кондитер 45

1 Іервипна професійна 
підготовка, 

професійно- технічне 
навчання

первини
професій
ПІДГОЇ OB1

і
■а
la

8331

8322

Тракторист-маш иніст 
сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 
виробництва (категорія 

«А 1»)
Водій

автотранспортних 
засобів (категорія «С»)

45

П ервинна професійна 
підготовка, 

професійно-технічне 
навчання

первини
професій
підготов

fia
hia



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

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

-1-

и

>)

Вих. № заяви юридичної особи 214 16.12.2019
Вх. № заяви ю ридичної особи 8фЮ/10-20 11.01.2020
Найменування юридичної особи Державний 

навчальний 
професійно-технічне училище»

професійно-технй 
заклад «Краснопіль

нині
:ьке;

Ідентифікаційний код юридичної особи 03072081
Цид звуження провадження освітньої діяльності сфері професійної 

____________________ (професійно-технічної) освіти____________________
Зменш ення виду професійної підготовки за професіями:

№
з/п

Код і найменування 
професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензбва 
ний обсяг, 

осіб (за 
ліцензією)

Встановити

Вид
професійної
підготовки

Ліц нзо:
ван їй 
об с іг  і 
осіЄ

5122, Кухар 
7412 Кондитер

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне

навчання,
перепідготовка,

підвищення
кваліфікації

60
Первинна

професійна
підготовка

6

8331 Тракторист- 
машиніст
сільськогосподарського 
(ліЬогбсподарського) 
виробництва (категорії 
«А1», «А2», В1»)
7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських 
маш ин та устаткування 
8322 В,о дій 
автотранспортних 
засобів (категорія «С»)

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне
навчання,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

60
Первинна

професійна
підготовка

і і .

6



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

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльно ї т і » )

Вих. № заяви здобувана ліцензії 03-08/08 дата 13.01.2020
Вх. № заяви здобувана ліцензії 149/0/10-20 дата 16.01.2020
Найменування здобувана ліцензії Державний професійно-техні 

навчальний заклад «Ш осткиї 
вище професійне училище»

-ший
іське

Ідентифікаційний код здобувана ліцензії 05537526

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

Зменшення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
професій: __________________ __________________ _________ ___________________________

Код
професії

Найменування
професії

Вид профе-сійної 
підго-товки

Ліцензо
ваний
обсяг

Після звуження
Вид профе

сійної 
підготовки

Ліцен: 
ний оі

ова
сяг

5122
7412

Кухар
Кондитер

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

90

Первинна
професійна
підготовка

90

5123
5123

Бармен
Офіціант

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

90

Первинна
професійна
підготовка

9(

7124

7423

Столяр
будівельний
Верстатник

деревообробних
верстатів

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

90

Первинна
професійна
підготовка 9(



перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

7133
7141
7132

Ш тукатур
М аляр

Лицювальник-
плиточник

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне
навчання,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

90

Первинна
професійна
підготовка

90



Про звуження провадже 
у сфері професійної

(відповідно до статті 15 Закону України

Додаток ^  ^
до наказу М іністерства освіти і н 
України від /  * ( ! 2020 р. № . \

уки
А

ння освітньої діяльності ліцензіату  
(професійно-технічної) освіти
«Про ліцензування видів господарської діяльності >)

Вих. № заяви ю ридичної особи 
27

Дата 14.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
168/0/10-20

Дата 21.01.2020

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальї 
заклад "Харківське вище професійне учили 
будівництва"

ий
це

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

02547843

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

К о д  

п р о ф  

е с і ї  

за  Д К

Н а й м е н у в а н н я

п р о ф е с ії

В и д  п р о ф е с ій н о ї  

п ід г о т о в к и
Л іц е н з
о в а н и й
о б с я г

К о д
п р о ф е с ії  

за  Д К

Н а й м е н у в а н н я
п р о ф е с і ї

В и д
п р о ф е с ій н о ї

п ід г о т о в к и
2
с

денз
ш и й
сяг

7 1 3 3
7 1 3 2

7 1 4 1

Ш ту к а т у р
Л и ц ю в а л ь н и к -
п л и т о ч н и к
М ал я р

П ер в и н н а
п р о ф е с ій н а
п ід го т о в к а ;
п е р е п ід г о т о в к а ;
п ід в и щ е н н я
к в а л іф ік а ц ії

6 0

7 1 3 3
7 1 3 2

7 1 4 1

Ш т у к а т у р
Л и ц ю в а л ь н и к -
п л и т о ч н и к
М ал я р

П ер в и н н а
п р о ф е с ій н а
п ід г о т о в к а

6 0



П ерелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензій  

на провадження освітньої діяльності 
(розш иренні провадження освітньої діяльності) 

у сфері П І С Л Я Д И П Л О М І І О Ї  освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п : Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. ' Навчально-методичний центр цивільного захисру, та безпеки 
життєдіяльності Рівненської області

2. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

! І

І І

11

І І

І
І І



Додаток 5 . 4
до наказу Міністерства освіти і нау 
України в\д2 к .0 ^020 р. № 2 і /І

и

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
07-10/839

дата 17.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
122/0/10.1-20

дата 17.01.2020

Найменування юридичної особи Навчально-методичний центр цивільн 
захисту та безпеки ж и т т є д і я л ь н і  

Рівненської області

ого
>сті

Ідентифікаційний код юридичної особи 26206420
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Післядипломна освіта для осіб з вий 
освітою шляхом започаткува 
підвищення кваліфікації за програ\ 
функціонального навчання керівн 
складу та фахівців, діяльність я 
пов’язана з організацією і здійснені 
заходів з питань цивільного захист; 
галузі знань 26 Цивільна безпека 
спеціальності 263 Цивільна безпека

ою
шя
ою
Э Г О

сих
І Я М

' У 
зі

Ліцензований обсяг -

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

73 особи

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії 
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осі 
вищою освітою

на
5 з

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження о с в т  
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укрг 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постаної 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні уме 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують майг 
права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не мени 
необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності, зокремг 
адресою: м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 14 (у наявності договір позички 
12.07.2010 року № 1952, строк дії якого закінчився 11.07.2012 року, та дові 
управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської р 
від 17.12.2019 року № 08-1469 щодо подовження терміну дії договору) (поруше 
підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

-за  матеріалами справи якісний склад проектної групи не відповідає вимо 
пункту 27 Ліцензійних умов, зокрема з 7 осіб тільки одна особа -  Кордиш Д. 
фахівцем відповідної кваліфікації зі спеціальності 263 Цивільна безпека (поруше 
пункту 27 Ліцензійних умов).
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Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отриманні ліцензії на провадження освітньої діяльж 

здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освг 
відповідно Ліцензійних умов;

сті
ою

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

що



Підстави відмови у розширен  
ліцензіату у сфері післядиплої

(відповідно до статті 13 Закону України «
(де

Додаток ̂ 5 ,
до наказу М іністерства освіти і наук 
України від 0 /  2020 р. № с

А
Х-л

ні провадження освітньої діяльності 
иної освіти для осіб 3 вищою освітою
Іро ліцензування видів господарської діяльне 

ілі -  Закон)
іСТІ»)

Вих. № заяви юридичної особи 
68/01-11

дата 13.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
105/0/10.1-20

дата 14.01.2020

Найменування юридичної особи Черкаський національний універ 
імені Богдана Хмельницького

;итет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125622

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

започаткування провадження осві 
діяльності з підвищення кваліфікаь 
спеціальністю 281 Публічне управлін 
адміністрування

гньої 
ії за 
ня та

Ліцензований обсяг 30 осіб (з урахуванням строків навчай ня)
Підстави для прийняття рішення про відмову в розш иренні провадже 

освітньої діяльності у сфері П 1 С Л Я Д И П Л О М Н 0 1  освіти для осіб з вищ ої
освітою

ння
)

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадя 
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Каб 
М іністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Каб 
М іністрів України від 10 травня 2018 р. №  347) (далі -  Л іцензійні уг 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

1 ) не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов якісний < 
проектної групи зі спеціальності 281 Публічне управління та адмініструв 
зокрема у двох з чотирьох членів проектної групи відсутня кваліфі 
відповідно до спеціальності, яка підтверджується документом про освг 
науковим ступенем із відповідної спеціальності, а саме: Черевко О. В., 
освіта за спеціальністю: «Фінанси»; доктор економічних наук (08. 
розвиток продуктивних сил та регіональна економіка) та Іщенко М. П., 
освіта за спеціальністю: «Філософія», доктор філософських наук (09. 
Соціальна філософія);

2) відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти члена прое 
групи Іщенко М. П., а також копії документів, що засвідчують р 
кваліфікації членів проектної групи (Черевко О. В., Іщенко М. П.) заяв 
спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, які підтвердж 
наукову, науково-педагогічну, педагогічну чи іншу професійну діяльніс 
цією спеціальністю не менш як сімома видами чи результатами, перелічені 
пункті ЗО Ліцензійних умов (порушення вимоги підпункту 10 пункт 
Ліцензійних умов).
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.





ки

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
Криворізькому державному комерційно-економічному технікуму у сфері

фахової передвищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 4 дата 17.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
121/0/10.1-20

дата 17.01.2020

Найменування юридичної особи Криворізький державний комерці 
економічний технікум

іно-

Ідентифікаційний код юридичної особи 01565922
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців у сфері фах 
передвищої освіти у галузі зі 
07 Управління та адмінісгруванн 
спеціальності 073 Менеджмент

звої
іань
[ зі

Ліцензований обсяг -

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

75 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадженні 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

і

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

- в концепції освітньої діяльності зазначено інформацію, що заклад розро( 
професійний стандарт зі спеціальності 073 Менеджмент на базі напряму підготс 
6.030601 Менеджмент, спеціальності 5.03060101 Організація виробниг 
Зазначимо, що вказані напрям підготовки і спеціальність не відповідають вимс 
постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 « 
затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснює' 
підготовка здобувачів вищої освіти»;

- за матеріалами справи якісний склад проектної групи з і  спеціальн 
073 Менеджмент не відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрем 
трьох осіб одна особа - Біла І. В. не має вищої педагогічної категорії;

- за розрахунками площа навчальних приміщень для проведення освітні 
процесу становить 2,16 кв. м. на одного здобувана освіти (з урахуванням стр 
навчання зі спеціальностей згідно ліцензованого обсягу) (при норм 
2,4 кв. метра), що не відповідає вимогам пункту 53 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація, яка підтверджує зазначені для кожного члена проек 
групи додаткові показники, що визначають кваліфікацію члена групи відповідн 
спеціальності (пункт 30 Ліцензійних умов).
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Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у с< 

фахової передвищої освіти через модуль «Електронне ліцензування» СДЕБО;
>ері

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

щ о



П ерелік здобувачів ліцензій (ліЦензіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої 

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

№
з/п

1 :
Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Приватний заклад освіти «Навчально-науково-вйробнйчий кластер 
Морегосподарського комплексу» ; ;

. 1: 1

2. ■ Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський обласний 
навчально-курсовий комбінат» |

3. Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони

4. Криворізький професійний будівельний ліцей 1

уки
І



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

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

Вих. №  заяви юридичної особи 
34 ’

дата 26.12.2019

Вх. №  заяви юридичної особи 
91/0/10.1 -20

дата 14.01.2020

Найменування юридичної 
особи

Приватний заклад освіти «Навчально-наукове 
виробничий кластер морегосподарськог 
комплексу»

>

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

42798816

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою \ 
заяві

7241 Електрик судновий -

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 осіб; 
перепідготовка -  10 осіб; 
підвищення кваліфікації -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії па 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньс 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрі 
України від ЗО грудня 2015 р. №  І 187 (в редакції постанови Кабінету Міністрі 
України від 10 травня 2018 р. №  347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частин 
3 статті 13 Закон}). а саме:

- відсутній навчальний план з підвищення кваліфікації, оскільки в магеріала; 
ліцензійної справи наявні 2 навчальні плани з перепідготовки (порушення вимо 
підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про навчально-методичне забезпечення дл 
професійно-практичної підготовки (порушення вимог таблиці 1 додатку 1 
Ліцензійних у мов);

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень. щ< 
використовуються під час освітнього процесу...»  наявна інформація не про вс 
приміщення, якими користується заклад освіти і на які наявні відповіли 
договори (порушення вимог таблиці 1 додатку 17 до Ліцензійних умов);

- здобувач ліцензії не забезпечив подання в повному обсязі до Єдино 
державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) відомостей пр< 
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності, а саме відсутн 
інформація щодо площ орендованих приміщень та не завантажено документ 
права користування приміщеннями, що не відповідає вимогам пункту 7 
Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи в і д с у т н є  документальне підтвердження достугіност 
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних гру 
населення до будівлі, навчальних класів та об 'єктів  інфраструктури відповідн 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що повинно б \ т  
документально підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівел 
та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установок

ї
і
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уповноваженою на проведення зазначених обстежень, що не відповідає вимог; 
пункту 69 Ліцензійних умов;

- заява здобувана освіти не підписана керівником закладу (порушення вим; 
додатку 13 до Ліцензійних умов).

Крім того, в матеріалах ліцензійної справи пояснювальна записка ;
навчального плану не містить інформації про вид підготовки._______ _________
__________  Пропозиції щодо усунення недоліків: _____ ________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльнос
у сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповіли 
до Закону і Ліцензійних умов; _______________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповіли 
до Закону і Ліцензійних умов.



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

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
21

дата 14.01.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
124/0/10.1-20

дата 17.01.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальн 
«Чернігівський обласний навчал 
курсовий комбінат»

стю
ьно-

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41984324

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

професійно-технічне навчання 
професіями: 8333 Ліфтер (ліцензов; 
обсяг -  15 осіб), 8333 М ашиніст автови 
та автогідропідіймача (ліцензований обс 
15 осіб)

за 
іний 
шки 
яг —

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

ІЯ

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіт 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укр 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів Україні 
10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статі 
Закону), а саме:

- у робочих навчальних планах, копії яких надано до матеріалів спр 
відсутній рівень підготовки відповідно до Національної рамки кваліфіка 
натомість вказано атестаційний рівень (підпункт 6 пункту 73 Ліцензійних умов

До матеріалів справи надано копію наказу Управління комунального мг 
Чернігівської обласної ради від 27 червня 2019 року № 96 «Про реорганіза 
Комунального підприємства «Чернігівський обласний навчально-курсс 
комбінат» Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до ТОВАРИСТВ 
ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДЖ І-ТІ-СКУЛ», відповідно до яі 
прийнято рішення припинити з 27 червня 2019 року Комунальне підприємі 
«Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» Чернігівської обла 
ради (ідентифікаційний код юридичної особи — 03363447) шляхом і 
реорганізації через приєднання до орендаря цілісного майнового комшк 
ТОВАРИСТВА 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДЖІ-ТІ-СЮ 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  41984324); водночас надано кс 
наказу ТОВАРИСТВА 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДЖ І-ТІ-СК^ 
відповідно до якого прийнято рішення змінити назву цього Товариства 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський обласний навчал 
курсовий комбінат» (ідентифікаційний код ю ридичної особи -  419843 
Комунальне підприємство «Чернігівський обласний навчально-курсс
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комбінат» Чернігівської обласної ради (ідентифікаційний код ю ридичної осо£ 
03363447), відповідно до ЄДР, знаходиться у стані припинення з 16.07.2( 
причому це комунальне підприємство має ліцензію М ОН на провадже 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за 3 
професіями. Всі зазначені юридичні особи зареєстровані за однією адр< с 
м. Чернігів, проспект Перемоги, 33. На підставі вищевказаного встановлено:

- до матеріалів справи надано копії додаткових угод про внесення змін № 
№ 2 до договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства в і] 
червня 2019 року №  235 за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 33, в я 
зазначено юридичну адресу орендаря (здобувана ліцензії): м. Чернігів, вул. Гої 
31, яка не відповідає відомостям у Єдиному державному реєстрі юридичних 
ф ізичних  осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: м. Чері 
проспект Перемоги, 33, таким чином, у матеріалах справи відсутні : 
документів, що підтверджують право власності, оперативного управлінні 
користування на основні засоби для здійснення навчального процесу на стро 
менший необхідного, для завершення одного повного циклу О С В ІТ Н Ь О Ї  Д І Я Л Ь І  

(порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладн 

для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу ос 
за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладн; 
використовується (додаток 17 до Ліцензійних умов);

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні актуа. 
відомості стосовно ю ридичної та фактичної адреси закладу освіти, а тз 
документ про доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та ін 
маломобільних груп населення, що є порушенням вимог пункту 72 Ліцензії 
умов.

Звертаємо увагу, що Комунальному підприємству «Чернігівський облас 
навчально-курсовий комбінат» Чернігівської обласної ради (ідентифікаційний 
юридичної особи -  03363447), який знаходиться у стані припинення, відповідні 
наказу МОН від 24.04.2019 № 403-л, переоформлено ліцензію на безстрокову, 
ліцензіат порушив строк повідомлення органу ліцензування про всі зміни даі 
який відповідно до пункту 3 частини дев'ятої статті 9 Закону складає не біл 
ніж один місяць з дня настання таких змін. Відповідно до статті 20 Зак 
порушення ліцензіатом строку повідомлення про всі зміни даних тягне за со£ 
відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під 
провадження господарської діяльності.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах 
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензій 
умов;

а в  

[ИХ

2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльнос 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою форл 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
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Додаток
до наказу М іністерства освіти і ш 
України від 0  {  2020 р. №

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

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

уки
, /

сті
и
ості»

Вих. № заяви юридичної особи 
20

дата 14.01.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
123/0/10.1-20

дата 17.01.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відловідальн 
«Чернігівський обласний навчал 
курсовий комбінат»

істю
ьно-

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41984324

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

професійно-технічне навчання, підвищ 
кваліфікації за професією 8334 Е 
навантажувача (загальний ліцензов 
обсяг -  30 осіб)

2Н Н Я

одій
ІНИЙ

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

ля

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освг 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Ук{ 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів Україн 
10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 стаг 
Закону), а саме:

- заява ю ридичної особи оформлена на два різні види підготовки за пер 
(початковим) рівнем, але відповідно до Національної рамки кваліфік 
п роф ес ій н о-техн іч н е  навчанн я  зд ій сн ю ється  за п ер ш и м  (п о ч атко ви м  
підвищення кваліфікації може бути віднесено до другого (базового) або треї 
(вищого) рівнів професійної (професійно-технічної) освіти (додаток 13 
Ліцензійних умов);

- у робочих навчальних планах, копії яких надано до матеріалів сп] 
відсутній рівень підготовки відповідно до Національної рамки кваліфік 
натомість вказано атестаційний рівень (підпункт 6 пункту 73 Ліцензійних умої

До матеріалів справи надано копію наказу Управління комунального м 
Чернігівської обласної ради від 27 червня 2019 року № 96 «Про реорганіз 
Комунального підприємства «Чернігівський обласний навчально-курс 
комбінат» Чернігівської обласної ради шляхом приєднання до ТОВАРИСТІ 
ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДЖ І-ТІ-СКУЛ», відповідно до я 
прийнято рішення припинити з 27 червня 2019 року Комунальне підприєїу 
«Чернігівський обласний навчально-курсовий комбінат» Чернігівської облі 
ради (ідентифікаційний код юридичної особи -  03363447) шляхом 
реорганізації через приєднання до орендаря цілісного майнового компл 
ТОВАРИСТВА 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДЖІ-ТІ-СК 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  41984324); водночас надано к
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наказу ТОВАРИСТВА 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ДЖІ-ТІ-СК У 
відповідно до якого прийнято рішення змінити назву цього Товариства 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський обласний навчаль 
курсовий комбінат» (ідентифікаційний код ю ридичної особи -  41984 3 
Комунальне підприємство «Чернігівський обласний навчально-курс : 
комбінат» Чернігівської обласної ради (ідентифікаційний код ю ридичної оссб 
03363447), відповідно до ЄДР, знаходиться у стані припинення з 16.07.і 
причому це комунальне підприємство має ліцензію  М ОН на проваджу 
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за 1 3 
професіями. Всі зазначені юридичні особи зареєстровані за однією адре: 
м. Чернігів, проспект Перемоги, 33. На підставі вищевказаного встановлено:

- до матеріалів справи надано копії додаткових угод про внесення змін № 
№ 2 до договору оренди цілісного майнового комплексу підприємства в 
червня 2019 року № 235 за адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, 33, в і 
зазначено юридичну адресу орендаря (здобувана ліцензії): м. Чернігів, вул. Г се 
31, яка не відповідає відомостям у Єдиному державному реєстрі юридичних є  

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: м. Чериі 
проспект Перемоги, 33, таким чином, у матеріалах справи відсутні і 
документів, що підтверджують право власності, оперативного управління 
користування на основні засоби для здійснення навчального процесу на строь 
менший необхідного, для завершення одного повного циклу освітньої діяльн 
(порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

Звертаємо увагу, що Комунальному підприємству «Чернігівський облас 
навчально-курсовий комбінат» Чернігівської обласної ради (ідентифікаційний 
юридичної особи -  03363447), який знаходиться у стані припинення, відповідні 
наказу М ОН від 24.04.2019 № 403-л, переоформлено ліцензію на безстрокову, 
ліцензіат порушив строк повідомлення органу ліцензування про всі зміни даі 
який відповідно до пункту 3 частини дев'ятої статті 9 Закону складає не біл 
ніж один місяць з дня настання таких змін. Відповідно до статті 20 Зак 
порушення ліцензіатом строку повідомлення про всі зміни даних тягне за сої 
відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під 
провадження господарської діяльності.

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні актуал 
відомості стосовно ю ридичної та фактичної адреси закладу освіти, а та 
документ про доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та іні 
маломобільних груп населення, що є порушенням вимог пункту 72 Ліцензій 
умов.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах і 
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензій 
умов;

1 в
Е И Х

2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльнос 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою форр* 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
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Додаток % V
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від24 0 й 0 2 0  р. № -А

Підстави відмови у розширенні проваджений освітньої діяльності 
ліцензіагу у сфері профееійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 04/43/50/01-2020 дата 11.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 107/0/10.1-20 дата 14.01.2020
Найменування юридичної особи Вінницьке вище професі 

училище Департаменту гюл| 
охорони

не
ції

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571794
Вид освітньої діяльності, код та наймен\ вання 
професії, зазначені юридичною особою \ заяві

5 169 Охоронник

Ліцензований обсяг за заявою 1 Іерегіідготовка. професійно-
1 технічне навчання 150 осіб

!
і

Підстави для прийнятт я рішення про відмову у розширенні проваджені 
освітньої діяльност і у сфері професійної (професійно-т ехнічної) освіти 

(збільшення ліцензованого обсягу)

н

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіті 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укрг 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постаної 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умо 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами справи дисципліну навчального плану «Основи галузе 
економіки і підприємництва» планується закріпити за Сокольвак О. О. (вища освіт 
спеціальності Правознавство) (порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умо

- майстри виробничого навчання не мають кваліфікації відповідно до проф 
5169 Охоронник або відповідної фахової освіти (у всіх майстрів кваліфікг 
поліцейський) (порушення пунктів 5. 6 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- на загальний ліцензований обсяг 300 осіб (ліцензований обсяг 150 осіб 
професією 5169 Охоронник для перепідготовки, професійно-технічного навчаї 
га ліцензований обсяг 150 осіб за професією 5169 Охоронець для перепідготов 
професійно-технічного навчання) планується лише 7 майстрів виробничі 
навчання, тобто 43 особи на 1 майстра виробничого навчання, що не відпові 
вимогам пунктів 3.4, 3.8 Положення про організацію навчально-виробничі 
процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого нака; 
Міністерства освіти і науки від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерс 
юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585 та Типових штатних нормати 
професійно-технічних навчальних закладів, затверджених наказом МОН 
06.12.2010 № 1204, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 201 
за № 114/18852 (порушення пункту 4 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання для провадже 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензован 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсяг\ заклад) освіти за іншими професіями 
якими в навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення ви 
додатку 17 до Ліцензійних умов);

- у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечуі 
навчальний процес ...» потребує уточнення інформація кваліфікацію Сокольвак 
О., оскільки інформація не відповідає даним у Єдиній державній електронній ба 
питань освіти та даним в отриманому документі про освіту.
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___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________І
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідні до 
Ліцензійних умов;__________________________________________________________|
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідні до 
Закону і Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні проваджений 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 05/43/50/01-2020 дата 11.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 106/0/10.1-20 дата 14.01.2020
Найменування юридичної особи Вінницьке вище професій в 

училище Департаменту полі іі
охорони

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571794
Вид освітньої діяльності, кодда наймену вання 
професії, зазначені юридичною особою у заяві

5169 Охоронець

Ліцензований обсяг за заявою Перепідготовка, професійно- 
технічне навчання -  150 осіб

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

(збільшення ліцензованого обсягу)
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітні 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України б  

ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою Кабіне 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 
частини 3 статзі 13 Закону), а саме:

- за матеріалами справи дисципліну навчального плану «Основи галузеЕ 
економіки і підприємництва» планується закріпити за Сокольвак О. О. (вища освіта 
спеціальності 1 Іравознавство) (порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов)

- майстри виробничого навчання не мають кваліфікації відповідно до профе 
5169 Охоронець або відповідної фахової освіти (у всіх майстрів кваліфікаг 
поліцейський) (порушення пунктів 5. 6 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- на загальний ліцензований обсяг 300 осіб (ліцензований обсяг 150 осіб 
професією 5169 Охоронець для перепідготовки, професійно-технічного навчання 
ліцензований обсяг 150 осіб за професією 5169 Охоронник для перепідготовк 
професійно-технічного навчання) планується лише 7 майстрів виробничого навчань 
тобто 43 особи на 1 майстра виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункт 
3.4, 3.8 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійн 
технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки в 
30.05.2006 № 419. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. 
№ 711/12585 та Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальні 
закладів, затверджених наказом МОЇ 1 від 06.12.2010 №1204. зареєстрованих 
Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 р. за № 114/18852 (порушення пункту 
додатку 14 до Ліцензійних умов);

- відсутній кабінет вогневої підготовки, що не відповідає вимогам державно 
стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5 169-ОК.74.60-201 3 га є порушенні 
вимог пунктів 1.4 таблиці 1 додатку 1 5 до Ліцензійних умов);

- відсутнє обгрунтування достаїпьої кількості обладнання для проваджеі 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензовано 
обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, 
якими в навчальному процесі таке обладнання використовується (порушення вим 
додатку 17 до Ліцензійних умов);

- у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечую 
навчальний процес ...» потребує уточнення інформація кваліфікацію Сокольвак О. 
оскільки інформація не відповідає даним у Єдиній державній електронній базі з пигаї 
освіти та даним в отриманому документі про освіту.
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Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфе 
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно 
Ліцензійних умов:

зі
ю

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

ю '



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-22/1 дата 02.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
109/0/10.1-20

дата 14.01.2020

Найменування юридичної особи Криворізький професійний будівельний ЛІLеи
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541303

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві 
Ліцензований обсяг за заявою

5122 Кухар

первинна професійна підготовка -  30 осіб; 
професійно-іехнічне навчання, 
перепідготовка. підвищення кваліфікації 
осіб

Підсіави для прийнятій рішення про відмову у розширенні провадженії] 
освіт ііьої діяльнос і і у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін «Європейський вибір Україні». 
«Моя громадянська свідомість». «Основи споживчих знань» (порушення вимог пункту 
1 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення для дисциплін «Європейський ви 5ір 
України», «Моя громадянська свідомість», «Основи споживчих знань» (порушення 
вимог пунктів 4-11 таблиці 2 додатку 1 5 до Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність кабіпету/лабораторії для дисциплін 
«Європейський вибір України». «Моя громадянська свідомість». «Основи спожив 
знань» (порушення пунктів І. 4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення для дисциплін «Європейський вибір 
України», «Моя громадянська свідомість», «Основи споживчих знань» (порушет 
вимог пункту 1 таблиці 3 додатку 1 5 до Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників, що 
відповідає вимогам державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5 Є 
НО.55.3-5-2007 та є порушенням вимог пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 
Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпе 
подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення (відсутня інформа 
про склад працівників за професією та відсутня інформація про спеціальнії 
отриманої освіти), а також про матеріально-технічне забезпечення потребує уточнення 
інформація про площу приміщення (порушення вимог пункту 72 Ліцензійних умов).

- у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-виробниче 
призначення, іншими приміщеннями та майданчиками...» потребує уточнен 
інформація про кількість лабораторій, оскільки інформація не відповідає даним таблі 
З «Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків...».
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Пропозиції щодо усунення недоліків:_______________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у емері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідної до 
Ліцензійних умов:. І
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідної до 
Закону і Ліцензійних умов. Слід також зазначити, що ліцензований обсяг повинен біти 
зазначений для кожного виду підготовки окремо.



и

Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищ ої освіти Комунальному закладу вищ ої освіти «Дніпровська

академія неперервної освіти»

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «І1|ю 
ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини сьомої статіті 
24 Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формува ть 
переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері ви п о ї 
освіти Комунальному закладу вищ ої освіти «Дніпровська акадеіу ія 
неперервної освіти» (ідентифікаційний код ю ридичної особи -  41682253) та 
підставі ліцензії Комунального закладу вищ ої освіти «Дніпровськ їй 
педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної рад» (ідентифікаційн їй 
код відокремленого підрозділу юридичної особи -  40717740) у зв ’язку з його 
реорганізацією шляхом приєднання до Комунального закладу вищ ої освіги 
«Дніпровська академія неперервної освіти» (ідентифікаційний код юридичі ої 
особи -  41682253) за спеціальностями:

№
з/п

Ш ифр
галузі
знань

Н азва галузі 
знань

Код
спеціальності

Н айменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
встановити

Підготовка молодших спеціалістів
1

01

Освіта/

Педагогіка
0 1 2

Дош кільна
освіта

2 1 0

2
01

Освіта/

Педагогіка
0 1 3

Початкова
освіта

150

3
01

Освіта/

Педагогіка
0 1 4

Середня освіта 
(М узичне 

мистецтво)
25

Підготовка молодших бакалаврів
1

01

Освіта/

Педагогіка
0 1 2

Дош кільна
освіта

3 0 0

( з
урахування

строків
навчання]

і

и

2
01 Освіта/ 0 1 3

Початкова
освіта

2 0 0

( з



Педагогіка урахуванням
строків

навчання)

3

01
Освіта/

Педагогіка
014

Середня освіта 
(М узичне 

мистецтво)

50
(з

урахуванням
строків

навчання)

(підстава: Ріш ення Дніпровської обласної ради сьомого скликання двадцята 
сесія (витяг з рішення від 13.12.2019 № 5 5 1-20/УІ; заява закладу освіти іід  
10.01.2020 № 7 (вх. М ОН від 15.01.2020 № 140/0/10-20).



П ереоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфер 
фахової передвищ ої освіти Комунальному закладу вищ ої освіти 

«Дніпровська академія неперервної освіти»

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «П зо 
ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини п ’ятої ста' ті 
18 Закону України «Про фахову передвищу освіту», даних в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань переоформити ліцензію на провадження освітні ої 
діяльності у сфері фахової передвищої освіти Комунальному закладу вищої 
освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» (ідентифікаційний куц 
юридичної особи — 41682253) на підставі ліцензії Комунального закладу 
вищ ої освіти «Дніпровський педагогічний коледж» Дніпропетровської 
обласної рад» (ідентифікаційний код ю ридичної особи — 40717740) у зв ’язку 
з його реорганізацією  шляхом приєднання до Комунального закладу вищої 
освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» (ідентифікаційний кзд
юридичної особи -  4 1 6 8 2 2 5 3 за спеціальностями:

№
з/п

Ш ифр
галузі
знань

Н азва галузі 
знань

Код
спеціальності

Н айменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(на одному кур 
(році навчання 

встановити

:і
І

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1 01 Освіта/

Педагогіка
0 1 2 Дош кільна

освіта
2 1 0

2 01 Освіта/
Педагогіка

0 1 3 Початкова
освіта

150

3 01 Освіта/
Педагогіка

0 1 4 Середня освіта 
(М узичне 

мистецтво)

25

4 01 Освіта/
Педагогіка

0 1 4 Середня освіта 
(Ф ізична 
культура)

зо

:и

(підстава: Рішення Дніпровської обласної ради сьомого скликання двадця 
сесія (витяг з рішення від 1 3 .1 2 .2 0 1 9  №  551  -2 0 /У І ;  заява закладу освіти і 
1 0 .0 1 .2 0 2 0  № 7 (вх. М О Н від  1 5 .0 1 .2 0 2 0  №  1 4 0 /0 /1 0 -2 0 ) .

та
ІД


