
ауки
з , ~ л

Про видачу ліцензії на проваджений освітньої діяльності 
Харківській медичній академії післядиплоїмної освіти 
сфері ПІСЛИДІІІІЛОМНОЇ освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльност і у сфері НІСЛЯДИІІЛОМної освіти ДЛЯІ
3 вищою освітою

осіб

Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфі 
осіб з вищою освітою за спеціальністю 224 Технології медичної діагности! 
лікування у галузі 22 Охорона здоров’я з можливістю здійснювати гіідгоп 
іноземців та осіб без громадянства

кації
;и та 
овку

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-10/507

Дата 18.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
572/0/9.5-20

Дата 03.04.2020

Найменування юридичної особи Харківська медична ака; 
післядипломної освіти

;емія

Ідентифікаційний код юридичної особи 01896872 —

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації осіб з ви 
освітою за спеціальністю 224 Техно 
медичної діагностики та лікування

їдою
погії

Ліцензований обсяг 160 осіб (з урахуванням ст]: 
навчання) з можливістю здійсню 
підготовку іноземців та осіб 
громадянства

оків
вати

без



Про розширенні! провадженні! освітньої діяльності 
Харківській медичній академії післядипломної освіти 

у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» )
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для

3 вищою освітою

1
осіб

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації 
з вищою освітою за спеціальністю 221 Стоматологія у галузі 22 Охорона здоп 
з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства

осіб
юв’я

Вих. № заяви юридичної особи 
01-10/509

Дата 18.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
573/0/9.5-20

Дата 03.04.2020

Найменування юридичної особи Харківська медична ака; 
післядипломної освіти

емія

Ідентифікаційний код юридичної особи 01896872

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації осіб з ви 
освітою за спеціальністю 
Стоматологія

т о ю  
22 1

Ліцензований обсяг 60 осіб (з урахуванням ст[ 
навчання) з можливістю здійсню 
підготовку іноземців та осіб 
громадянства

Іоків
рагиі
1 без



Про розширення провадження освітньої діяльності 
Харківській медичній академії післядипломної освіти 

у сфері ІІІСЛЯДИІІЛОМІІОЇ освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» )
Вид провадження освітньої діяльності у сфері І І І С Л Я Д И І І Л О М І І О Ї  освіти для

3 вищою освітою
осіб

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікацї 
з вищ ою  осв іто ю  за сп ец іал ь н істю  222 М ед и ц и н а у галузі 22 О хорон а  здоре 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства

осіб 
в ’я 3

Вих. № заяви ю ридичної особи 
01-10/506

Дата 18.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
574/0/9.5-20

Дата 03.04.2020

Найменування юридичної особи Харківська медична ака, 
післядипломної освіти

іемія

Ідентифікаційний код юридичної особи 01896872

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації осіб з вг 
освітою за спеціальністю 222 Меди:

т о ю
ціна

Ліцензований обсяг 300 осіб (з урахуванням ст 
навчання) з можливістю здійснк 
підготовку іноземців та осіб 
громадянства

юків
вати

без



Про розширення провадження освітньої діяльності 
Харківській медичній академії ніслядипломної освіти 

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері ніслядипломної освіти для
3 вищою освітою

і
осіб

Розширення провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації 
з вищою освітою за спеціальністю 228 Педіатрія у галузі 22 Охорона здоро 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства

осіб 
в’я 3

Вих. № заяви юридичної особи 
01-10/508

Дата 18.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
571/0/9.5-20

Дата 03.04.2020

Найменування юридичної особи Харківська медична ака;
ПІСЛЯДИПЛОМІІОЇ освіти

.емія

Ідентифікаційний код юридичної особи 01896872

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації осіб з ви 
освітою за спеціальністю 228 Педіаі

дою
рія

Ліцензований обсяг 25 осіб (з урахуванням ст| 
навчання) з можливістю здійсню 
підготовку іноземців та осіб 
громадянства

оків
вати

без
____ 1



Про розширення провадження осві гньої діяльност і 
Вол од и м и р-Вол п 11 с ь ко му а і ротех нічний ко л еджу 

у сфері фахової персдвищ ої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Бпд провадження осві гньої діяльності у сфері фахової нередвищ ої осві ги
Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 081 Право галузі знай 
Право у сфері фахової передвищої освіти

. 08

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО-12

дата 07.04.2020

Вх. № заяви юридичної особи
598/0/9.5-20

дата 07.04.2020

Найменування ю ридичної особи Володи м и р-Вол инський агротехні ч н г 
коледж

й

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00727771

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка фахового молодь 
бакалавра за спеціальністю 081 ГІра 
сфері фахової передвищої освіти

юго 
ю у

Ліцензований обсяг за ліцензією 12
Ліцензований обсяг 50 осіб (на рік)



Про розширенні! провадження освіт ньої діяльност і 
Володимнр-Волямському агротехнічной коледжу 

у сфері фахової перед вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльност і у сфері фахової нередвищ ої освіт її
Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 274 Автомобільний трансп 
галузі знань 27 Транспорт у сфері фахової нередвищої освіти

орт

Вих. № заяви юридичної особи
Є Д Е Ь О -13

дата 07.04.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи
597/0/9.5-20

дата 07.04.2020 1

Найменування юридичної особи Володимир-Волинський агротехнічний 
коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00727771

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підготовка фахового молодій 
бакалавра за спеціальністю і 
Автомобільний транспорт у сфері фахо 
передвищої освіти

рго
[74
рої

Ліцензований обсяг за ліцензією 6

Ліцензований обсяг 50 осіб (па рік)



Перелік ліцензія І Ів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

і. Державний навчальний заклад «Кременецький професійний ліцей»

2.
М іжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запа 
військовослужбовців м. Кривого рогу Дніпропетровської області

-

О Державний навчальний заклад «Новоград-Волинське вище професійне 
училище»



до наказу М іністерства освіти і науки 
України від 03 0>і  2020 № ( 2 У і7

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 157 дата 16.03.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи
481/0/9.5-20

дата 24.03.2020

Найменування ю ридичної особи Державний навчальний з і  
«Кременецький професійний ліцей)

клад

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02547607

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері проф есійна  
_________ ___________ (професійно-технічної) освіти________________

Започаткування професії за іншим видом освітньої діяльності:
Код 

згідно 3 
Класифі
катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова
ний

обсяг,
осіб

Рівень 
професійн 
(професійр 

технічної) ос

зї
о-
віти

7212 Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах

професійно-
технічне
навчання

25 перший
(початкови ю

7212 Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах

перепідготовка 15 перший
(початкови *)

7212 Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах

підвищення
кваліфікації

15
другий (базої 

третій (вищі
ий)
Й)



на) ки

І Іро ронинрспІІН  провадження ОСВІ І ІІЬОЇ ДІЯЛЬІІОСі і л іцензія гу 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

( відповідно до статті 15 Закон) України «І Іро ліцензування видів господарської
Д ІЯ Л Ь І ІО С  і і » )

Вид провадження осві і пьої д іялвнос і і у сфері проф есійної
( професійно- І СЧНІЧІІОЇ) ОСВІ І II

Заі шматкування провадження освітньої діяльності за професією 4113 Оператфр з 
обробки інформації і а ирої рамної о забезпечення (первинна професійна підготовка)

І іИ \ . .V" кім ви юридич І юї особи ї І ( ї  (І'. І>() 
В\. .У" заяви юридичної особи 
549 () 9.5-20
1 1 аїі \іс11\ вания ю ридичної особи

Ідеї і гифі каційний код юри. нічної особи 
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою \ і а я в і

. іа і а З 1.03.2020 
дата 01.04.2020

Міжрсі іональний цен тр професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривого рогу 
Дні і іро псі рове ької області
055361 13 _______
І Іервиниа професійна підготовка з прос 
41 13 ( ) пера тор з обробки інформації та 
програмної о забезпечення

ос ії

Започа і к\ вашія прова.гження осві і пьої діяд ьіюс і і за професією:

Код ЗІ ідно 1 Іаймен) ваппя профссі
3 ( і р\ пи. підклас) . кдас\
Класи фіка- к.іасік|)ікаційіюі о
і ором \ і р\ ї ї )  вапня )
11 рО(|)СС і й
ДК 03:2010

4113 () 11 ера іор з обробки
інформації і а прої рамної о 

забезпечення

Вид осві і ньої
, II Я. І ЬІ Ю С  І і

Ліцеї і зо 
вашій 
обсяг 
(осіб )

Рівень 
професійної 
(професії іно- 
гехнічно' )
освіти

І Ісрвинна 
нро(|)ссійна 
підготовка

30 Другиі 
(базовv 

рі вен

л
й)



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 114 дата 25.03.2020
Вх. № заяви юридичної особи 552/0/9.5-10 дата 01.04.2020
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Новоград-Волинське вище 
професійне училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543437

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

1*

Розш ирення видів підготовки за професією:
Код ЗГІДНО 3 

Класифі
катором 

професій ДК 
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рів
профе
(проф
-техн

ОСЕ

знь
сійної
ЇСІЙНО
ЧНОЇ)
іти

7139

Опоряджувальних 
будівельний 

(з можливістю 
здійснення підготовки 
іноземців та осіб без 

громадянства)

професійно-
технічне
навчання

зо Др>
(базс

гий
ВИЙ)

7139

Опоряджувальних 
будівельний 

(з можливістю 
здійснення підготовки 
іноземців та осіб без 

громадянства)

перепідготовка 15 Дру
(базс

гий
вий)



ки

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 113 дата 25.03.2020
Вх. № заяви юридичної особи 551/0/9.5-10 дата 01.04.2020
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Новоград-Волинське вище 
професійне училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543437

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

ї

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

РІВЄ]
профес
(профес

техніч
ОСВІ'

ІЬ
йної
ійно-
цої)
'И

7433

Кравець 
(з можливістю 

здійснення підготовки 
іноземців та осіб без 

громадянства)

професійно-
технічне
навчання

зо Д р у г
(базоЕ

ш
ий)



Про звуження провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу 

"Нової рад-Волинське вище професійне училище"  
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи
111; 112
Вх. № заяви юридичної особи 
1215/0/9-20; 1216/0/9-20

Дата 25.03.2020

Дата 01.04.2020

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02543437

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
зменшення ліцензованого обсягу (за певними професія ми):

№
з/п

Код професії 
за ДК

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обеяг(ос іб)
Існуючий Встанові ІТИ

1. 7436 Швачка п рофес і й но-тех нічне 
навчання зо 20

2. 7435 Закрійник професійно-технічне
навчання ЗО 20

а. 7122 Муляр професійно-технічне
навчання зо 20

4. 7124 Столяр будівельний професійно-технічне
навчання зо 20

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

за ДК

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Лі ценз 
ований 
обсяг

Код
професії 

за ДК

Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Лі
ов
0<

І.ЄНЗ
ший
сяг

41 12

5133

Оператор
ком п'ютерного набору 
Соціальний робітник

первинна
професійна
підготовка зо

5133 Соціальний
робітник

первинна
професійна
підготовка зо

41 12 Оператор
комп'ютерного набору

перепідготовка; 
професіпно- 
техніч не 
навчання 15

41 12 Оператор
комп'ютерного
набору

перепідготовка:
професійно-
технічне
навчання 0



До. ці і ок 3
ло наказ) М іністерства освіти і nay 
України від<£8.Єй2020 р. №  tZ -Ь Д

Підстави вілімоші у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Національному* універси іету «Осірозька академія» у сфері ніслядіїнломік

освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті ІЗ Закону України «І Іро ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі - Закон))

Них. №  заяви юридичної особи 070 дата 05.03.2020
Вх. Мї заяви юридичної особи 
580/0/0.5-20

дата 03.04.2020

І Іаймснуваїшя юридичної особи І Іаціональпий універснтсі «Остре зька

Ідеї 11 п(|)ікаційііий код юри. нічної особи
ака ісмія»
22554 І 0 І

Вид ос в і і і іь о ї і і яj 11 > 11 ос і і. рівень вищої 
ос ні пі. ко і і а паіімсії) нанпя 
снсціальпосі і. зазначені іорплпчною 
особою V заяві

11іедядипломна освіта для осіб з ви 
освітою шляхом започаткуй; 
підвищення кваліфікації педагої ічпи 
11 ау ко но-11 с;та і о г і ч н и х 11 раці вн и к і в
галузі знань 01 Осві га/І Ісдагогіка 
спеціальністю 011 Освітні, педаго|і 
науки

цою 
1111 я
; та

у
за
і і і і

(> урахуванням сі років
Ііцспзованин обсяі

Ліцензований обсяі за заявою 1000 осю
юридичної особи навчання)

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіт 
дія.плюсі і закладів о с в іт ,  кі і всрджсппм посіановою Кабінету М іністрів Укр 
від ЗО і рудня 2015 р. j\V  1 1X7 (і* гмінами і доіювнсіїнями внесеними постане 
Каб іпс і) М ін іс ір ів  України від 10 іравпя 2018 р. .N2 347) (далі - Ліцензійні ум 
(пункі 1 частини 3 сі аз іі ІЗ Закону ). а саме:

- за матеріалами справи договір  оренди №  85-11/1770 від 06.11.201 
(Державний 11 рофсс інію- технічний навчальний заклад «Острозьке вище ирофес 
училище» - орендодавець) на гуртожиток та адресою: м. Острог, вул. 1 агаре 
122-А не містить акту іірпймапіія-персдачі приміщень, наявність якого передба 
підпунктом 2.1 зазначеної о договору;

відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібник 
довідковою та іншою навчальною літературою не містять даних, що передба 
Ліцензійними умовами, а саме: авіор (прізвище, ім 'я та но батькові) нідручн 
навчального посібника (іабдиця 2 додатку 5 до Ліцензійних умов, норутш і 
підпункту 8 пункту 46 Ліцензійних умов):

- у тексіовому описі у довільній (|юрмі щодо використання інформації 
ресурсів, навчальною обладнання .шбораіорій. майстерень, спортивних з; 
сіадіонів. інших об'< к іів  і розрахунками, які під і верджу юі ь спроможність закч 
фахової нерсдвиїцої о с в іт  провадти  о с в іт іо  діяльність у заявлених обсяг 
урахуванням о с в іт ь о ї д ія . іь ію с іі за всіма раніше отриманими ліцензіям 
відповідними ліцензованими обсяіами відсуїня інформація про доступні 
навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
населення ( порушення пунк'іу 33 (2-й абзац) Ліцензійних умов);

- в Єдиній державні електронній базі з низань освіти відсуїня інформація
склад проектної групи п спеціальності 011 О с в іт і .  педаїоізчні науки (поруіщ

кп

на
б з

іьої 
Гії і и

звою 
зви )

р-
йие
)Ка.

ієна

і м 11. 
ієні 
зка,
її ія

них 
лі в.
йду
IX З 
А З 
С Т Ь  
рун

11 ро 
ШІЯ



пункту 43 Ліцен зійних умов). ___
111 ) о 11 Oi 1111 іГ i iK u o  N c \  п е н н и  н е д о л ік ів :

I ) подаїи пои) іляв\ про оірпманпі linen йї на провадження осві'іньої діяльї
здобувану ліцензії у С(|)ері післядппломпої 
відповідно Ліцензійних у м о в :

і ас ї ї
освіти для осю з вищою освітою

2) усунути невіді ювідніс і 1» Ліцензійним умовам та подати документи відлов 
то Закону і Ліцензійних \ мов.

дно



Перелік ліцензій н і ї ,

яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності 
у сфері фахової передвищ ої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний вищий навчальний заклад 
«М иколаївський політехнічний коледж»

2. Івано-Ф ранківський державний коледж технологій та бізнесу

о.3.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Вінницького торговельно-економічііоі о коледжу Київського 
національного торговельно-економічного університету

4. Державний вищий навчальний заклад 
«Рівненський коледж економіки та бізнесу»

5.
______

Національний університет «Запорізька політехніка» для 
Запорізького електротехнічного коледжу Національного університет) 
«Запорізька політехніка»



Додаток /<# /
до наказу М іністерства освіти і на/ 
України від 09.042020 р. № ( 2 Ь ~ Ц

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

ки

Вих. № заяви юридичної особи 
54

дата 25.03.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
512/0/9.5-2020

дата 26.03.2020

Найменування ю ридичної особи Державний вищий навчальний з 
«М иколаївський політехнічний колед

іклад
к»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20915954

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

Розширення провадження осві 
діяльності у сфері фахової переді 
освіти за спеціальністю 271 Річкові 
морський транспорт галузі знані 
Транспорт

гньої 
ищ ої 
[й та 

27

Ліцензований обсяг 50 осіб (на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні проваджеі 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти

ня

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження осві' 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Ук] 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пуі 
частини 3 е т а п і 13 Закону), а саме:

- Документ № 6 ліцензійної справи «Відомості про проектну групу та 
документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації членів проектної гр 
не містять інформації, яка передбачена таблицею 1 додатку 8 до Ліцензійних > 
а саме: відомостей щодо отриманої викладачем спеціальності згідно з докуме 
про вищу освіту (Овдієнко Д. І.), що є порушенням вимог пункту 49 Ліцензі 
умов.

Крім того, необхідно привести у відповідність дані щодо площ гуртож 
закладу освіти за адресою: м. М иколаїв, вул. Нікольська, 11а. Так, за даі 
таблиці 3.5 «Інформація про соціальну інфраструктуру» (Документ . 
ліцензійної справи) площа гуртожитку складає 1550 кв. м, а згідно з наказом  ̂
від 21.10.2016 р. №  1277 та витягом із Державного реєстру речових пра 
нерухоме майно про реєстрацію права власності № 74977606 від 06.12.2016 
2912,4 кв. м., що потребує уточнення.

щьої 
>аїни 
кт 1

сопії
/пи»
мов,
ІТОМ
ІНИХ

ітку 
ими 
Го 7 
ІОН 
з на 
Р- -

П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах 
електронних відомостях.

га в

2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов



Підстави відмови у розширені 
ліцензіату у сфері ф

(відповідно до статті 13 Закону України «П
(дал

Додаток ' / & • £
до наказу М іністерства освіти і на> 
України від 0^ 6// 2020 р. №  /2 3 - і

ки

іі провадження освітньої діяльності 
ахової передвищ ої освіти
ро ліцензування видів господарської діяльнос 
і - Закон))

ї»

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО - 41

Дата 06.04.2020

Вх. № заяви юридичної особи
584/0/9.5-20

дата 07.04.2020

Найменування юридичної особи Івано-Ф ранківський державний коле 
технологій та бізнесу

цж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566100

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Розширення провадження освіти 
діяльності за новою спеціальністю 
К ом п’ютерні науки галузі знань 
Інформаційні технології

ьої
22
12

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (на рік)

П ідстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадженню 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти

і

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів У краї 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постанов 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензії 
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме за матеріалами справи:

1) відсутній опис обладнання, устаткування, який обов’язково вноситься 
відомостей про кількісні та якісні показники матеріально-технічне 
забезпечення освітньої діяльності у таблиці «Обладнання лабораторій 
спеціалізованих кабінетів» (додаток 9 до Ліцензійних умов) за спеціальністю 1 
К ом п’ютерні науки (порушення вимог підпункту 7 пункту 64 Ліцензійних умов

2) недостатньо площі навчальних приміщень (за розрахунками 2,1 кв. мет 
для проведення освітнього процесу, що є порушенням пункту 53 Ліцензій^ 
умов. У разі розширення провадження освітньої діяльності враховуються 
ліцензовані обсяги дійсних ліцензії;

4) відсутні дані про площу (кв. метри) спортивного майданчика, як 
вказаний у таблиці «Інформація про соціальну інфраструктуру» (порушеь 
вимог додатка 9 до Ліцензійних умов, таблиця 5);

5) не забезпечено подання та актуальність відомостей про матеріальі 
технічне забезпечення у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, щ 
поруш енням вимог пункту 63 Ліцензійних умов, а саме: не відповідає загалі 
площ а приміщень за адресою: м. Івано-Ф ранківськ, вул. Коновальця, 1

■>ої
ни
Ж)
іні
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) є 
на 
40



документу, що підтверджує майнові права на основні засоби для здійснеї 
навчального процесу, площа бібліотеки (101,8 кв. метра), а також зданю 
оренду площ приміщень (114,25 кв. метри), які вказані у таблиці «Забезпечеі 
приміщ еннями навчального призначення...»; відсутні дані про спортивь 
майданчик, що зазначений у таблиці «Інформація про соціал] 
інфраструктуру».

[НЯ 
; в
[НЯ
ий
.ну

Пропозиції щодо усунення недоліків:
Оформити матеріали ліцензійної справи та забезпечити актуальність відомосте 
ЄДЕБО згідно з вимогами Закону та Л іцензійних умов.

й в



Додаток -/£? ̂
до наказу М іністерства освіти і на; 
України від(9#£Ь2020 р. № /2.3- Я

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

ки

Вих. № заяви ю ридичної особи
25

дата 01.04.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
570/0/9.5-20

дата 02.04.2020

Найменування юридичної особи Київський національний торгове 
економічний університет

зьно-

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566117

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Вінницький торговельно-економ 
коледж Київського націонал: 
торговельно-економічного університе

чний
>ного
ТУ

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу ю ридичної особи

01565891

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

Розширення провадження осві 
діяльності у сфері фахової передв 
освіти за спеціальністю 073 Менедж 
галузі знань 07 Управління 
адміністрування

гньої
ищої
мент

та

Ліцензований обсяг 25 осіб (на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розш иренні проваджег 
освітньої діяльності у сфері фахової передвиїцої освіти

ня

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освг 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Ук 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пуг 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- таблиця 1 «Інформація про загальну площу приміщень, 
використовуються у навчальному процесі» (Документ №  8 ліцензійної сп 
«Кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освг 
діяльності») не містить даних про гуртожиток за адресою: м. Вінниця, 
Станіславського, 52. При тому, що інформація про гуртожиток за цією адр 
внесена до таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначені 
іншими приміщеннями»» та таблиці 5 «Інформація про соціа 
інфраструктуру» (Документ № 8 ліцензійної справи).

Необхідно привести у відповідність дані щодо площ адміністратив 
корпусу закладу освіти з прибудовами за адресою: м. Вінниця, вул. Київське 
Так, згідно з Свідоцтвом про право власності на нерухоме майно № 1541809
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25.12.2013 р. площа приміщень адміністративного корпусу складає-2 5 7 2 ,9  яв. м., 
за даними паспорта (Документ № 4 «М атеріально-технічне забезпечення освітньої 
діяльності з документами») — 2807,0 кв. м., а за даними таблиці 1 «Інформація про 
загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі» 
(Документ № 8 «Кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності») - 2572,0 кв. м., що потребує уточнення;
- таблиця 4 «Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
навчального плану за спеціальністю 073 М енеджмент» (Документ № 8 ліцензійної 
справи «Кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення 
освітньої діяльності») не містить інформації щодо підготовки курсової, дипломної 
роботи, що вважаються окремою навчальною дисципліною та включається до 
відповідного переліку навчальних дисциплін, що не відповідає вимогам таблиці 4 
додатку 9 до Ліцензійних умов.

Звертаємо увагу, що термін дії угод про проходження практики (таблиця 2 
«Забезпечення програмами і базами для проходження практики» ДокументуІ№  9 
ліцензійної справи «Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності»)
закінчився у 2019 році.______________________________________________________|

П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах!та в 
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов|.



Підстави відмови у розш иренні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері ф ахової передвищ ої освіти

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

і»

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО - 42

Дата 03.04.2020

Вх. №  заяви юридичної особи
582/0/9.5-20

дата 03.04.2020

Н ай м ен у в ан н я  ю р и д и ч н о ї особи Д ер ж ав н и й  ви щ ий н авч ал ьн и й  заю  
«Рівненський коледж економіки 
бізнесу»

ВД
та

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566293

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

розш ирення провадження освіти 
діяльності за новою спеціальністю 
Інженерія програмного забезпечеі 
галузі знань 12 Інформаційні технологі

Е>ОЇ
21
ня
і

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

240 осіб (на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадженн: 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти

І

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укра 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постанов 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі — Ліцензі 
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме за матеріалами справи:

1) відсутні копії документів, що підтверджують майнові права Держави« 
вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу» 
основні засоби для здійснення освітнього процесу за адресою: м. Рівне, в 
Орлова, будинок 40, що є порушенням підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умої

2) недостатньо площі навчальних приміщень (за розрахунками 1,8 кв. мет 
для проведення освітнього процесу, що є порушенням пункту 53 Ліцензій! 
умов. У разі розширення провадження освітньої діяльності враховуют: 
ліцензовані обсяги дійсних ліцензії (а не контингент здобувачів);

3) відсутня інформація у «Відомостях про проектну групу... (документ 
6)», що обов’язково вноситься, зокрема: у Антоневича Ю. А., Назарова А. Л. і 
спеціальність, кваліфікацію у документах про освіту, а також про те 
підвищення кваліфікації та вид документа у членів проектної групи (порушеї 
вимог підпункту 6 пункту 64 Ліцензійних умов);

4) відсутні копії документів у членів проектної групи, зокрема у Антоневі 
Ю. А. диплома магістра, виданого у 1991 р.; Назарова А. Л. диплома молодіш 
спеціаліста, виданого у 2000 р., порушення вимог підпункту 11 пункту
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Ліцензійних умов;
5) не забезпечено актуальність відомостей про матеріал ьно-техні 

забезпечення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що 
відповідає вимогам пункту 63 Л іцензійних умов, а саме: відсутні дані про 
спортивні майданчики (1320 кв. метрів), що вказані у таблиці 7.5 «Інформї 
про соціальну інфраструктуру», а також про здані в оренду площі приміш 
(210,2 кв. метри), що вказані у таблиці 7.2 «Забезпечення навчальні 
прим іщ енням и...»  матеріалів ліцензійної справи.

чне
не

два
ція
гнь
[МИ

П ропозиції щодо усунення недоліків:
Подати документи в повному обсязі та оформити документи згідні 

вимогами Закону та Ліцензійних умов.
3



Підстави відмови у розш иренні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

і»

Вих. №  заяви юридичної особи
ЄДЕБО - 67

Дата 25.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи
510/0/9.5-20

дата 26.03.2020

Найменування юридичної особи Національний університет «Запорізі 
політехніка»

>ка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070849

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу ю ридичної 
особи

Запорізький електротехнічний коледж 
«Національного університету «Запорізі 
політехніка»

жа

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

34910725

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

збільш ення ліцензованого обсягу 
спеціальністю 022 Дизайн галузі знань 
Культура і мистецтво

за
02

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (на рік) (з 30 осіб до 50 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадженні 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти

і

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Украі 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постанов* 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. №  347) (далі -  Ліцензії 
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме за матеріалами справи:

1) відсутні копії документів, що підтверджують майнові права Запорізьке 
електротехнічного коледжу «Національного університету «Запорізі 
політехніка» на основні засоби для здійснення навчального процесу за адреса* 
м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України (вул. Незалежної України), 
(площ а - 4213.20 кв. метрів, з них на орендовані площі: 121.10 кв. метрів, 40, 
кв. метрів, 33.60 кв. метра); м. Запоріжжя, вул. Леніна (Соборний), 194 (площ 
10884.40 кв. метрів, з них на орендовані площі -  18.20 кв. метрів) та 
спортивний майданчик загальною площею — 3150 кв. метрів, вказаний у таблі 
4.5. «Інформація про соціальну інфраструктуру» матеріалів справи, що 
відповідає вимогам підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов;

2) відсутня концепція освітньої діяльності за спеціальністю 022 Дизайн 
підготовку фахового молодшого бакалавра, що не відповідає вимогам підпун*
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5 пункту 64 Ліцензійних умов;
3) недостатньо площі навчальних приміщень (за розрахунками 2,1 кв. мет 

для проведення освітнього процесу, що є порушенням пункту 53 Ліцензій? 
умов. У разі розширення провадження освітньої діяльності враховують 
ліцензовані обсяги дійсних ліцензії (з урахуванням вимог підпункту 5 пункт; 
Ліцензійних умов);

4) відсутня інформація у «Відомостях про групу забезпечення... (докум< 
№  5)» про спеціальність у документі про вищу освіту у члена групи забезпече? 
(Раш евська Я. В.), про підвищення кваліфікації у Сендецької Я. П., Коміссар< 
В. М. (порушення вимог підпункту 6 пункту 64 Ліцензійних умов;

5) відсутні копії документів, що засвідчують рівень кваліфікації керівні 
групи забезпечення, що є порушенням вимог підпункту 11 пункту 64 Ліцензій? 
умов;

6) не забезпечено актуальність відомостей про матеріально-техні1 
забезпечення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що 
відповідає вимогам пункту 63 Ліцензійних умов, а саме: відсутні дані г 
спортивний майданчик (3150 кв. метрів), про здані в оренду площі приміще 
(195,12 та 18.2 кв. мертів), а також не відповідає площа приміщень їдалі 
(буфетів), актової чи концертної зали, медичних пунктів, що вказані у таблиці 
«Інформація про соціальну інфраструктуру» матеріалів ліцензійної справи.
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Пропозиції щодо усунення недоліків:
Подати документи в повному обсязі та оформити документи згідно 

вимогами Закону та Ліцензійних умов.
3



і науки
■ і г ь -

Перелік
здобувачів ліцензій (ліцензія гів), 

яким відмовлено у видачі ліцензій  
на провадження освітньої діяльності 

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

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Приватне акціонерне товариство «СІ І Укренергочормет»

2 Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Норс Марін М енеджмент Україна»

3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖ ВОГНЕТРИВ»

4. М арківський професійний аграрний ліцей

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«І Іутивльський професійний ліцей»

6. Товариство з обмеженою відповідальністю 
«М іжнародний морський тренажерний центр»

7.

Державний вищий навчальний заклад «І Іриазовський державний 
технічний університет» для М аріупольського коледжу Державного 
вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет»

У  У
Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Дніпровський центр професійно-технічної освіти»



до наказу М іністерства освіти і нау 
України від09.042020 р. №  її

кн

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

(відповідно до с і а гі і ІЗ Закону України «І Іро ліцензування видів 
і осію.іарської ііядвиосі і» (далі - Закон))

Ііих. №  заяви юридичної особи 01 ->5 д а т  20.03.2020
В\. N "  діявп юридичної особи
530/0/9.5-20

дача 30.03.2020

1 Іайменувапня юридичної особи Приватне акціонерне товариство <СІ 1
У креї іергочорме т»

Ідей і ифікаційний код юридичної особи 00192471
Вид оеві і і і ь о ї  діяльноеч і. код та 7122
найменування професії, зазначені Вої не і ривник
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання - 10

П ідвищ ення кваліф ікац ії - 10
Вид оеві т в о ї  діяльное і і. код і а 7123
пай м е н у ва і ш я 11 рофее ії. зазначені b e iопяр
юридичною особою у іаяві
Ліцензований обсяг за заявою 11 рофес і й і ю-ч ех пічне навчання 10

Підвищення кваліфікації - 10
няПідсіавп для п р и н ц и п и  рішення про відмову у розширенні нроваджеуі 

освітньої діяльності \ сфері професійної (професійно-технічної) освіти __
Встановлення невідповідносІ і Ліцензійним \ мовам провадження ОСВІТШЬОІ 

діяльності закладів оевіїи. затвердженим постановою Кабінету М іністрів України 
від 20 грудня 2015 р. JVL* 11X7 (із змінами і доповненнями внесеними ноетаноною 
Кабінс'іу М іністрів України від 10 гравня 2018 р. №  347) (далі - Ліцензійні уме 
(пункч 1 частини 3 етаті'і і 5 Закону), а саме:

- за матеріалами справи дисципліна навчального плану «С пецтехнологіф з 
нро(|)ееії 7122 Вогнегрнвнпк не забезпечена викладачем (іаолиця 2 додатку \ (  
Ліцензійних умов, порушення пункту І додатку 14 до Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни навчальних планів із зазначеної професії забезпе 
підручниками. навчальними посібниками, довідковою та іншою навчалі 
літературою, а саме: «('пеіпехнодої ія». «Технічне креслення». «Основи ринкс 
економіки». «Основи ір\довоіо законодаве і ва» (іабдиця 2 додатку 19 
Ліцензійних умов. порушення підпункіу І пункту 3 додатку 15 до Ліцензій 
у мов);

-у відомостях про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень 
іа майданчиків подано інформацію про наявність 6 кабінетів, 8 майстерснт, 1 
лабораторії, а \ відомоеіях про забезпечення приміщеннями навчальне то. 
навчальїю-внробничото призначення, іншими приміщеннями та майданчиками

майстерні (таблиці 2, 3 додатку 17професією про наявність 1 кабінету.
Ліцензійних ум о в );

- відомості про забезпечення програмами і базами для проходження практики 
не місі я і ь даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: наявність угод про 
проходження пракіики із зазначенням номеру, дати та строку д ії (таблиця 3 дода гку 
18 до . Ііцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов);

ви)
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-робочий навчальний план і про(|)есії 7122 Вогнетривник щодо підвищення 
кваліфікації робітників, що маг бу ш затверджений в установленому порядку, зг дно 
5 абзацом другим пункту 16 Положенням про етупепеву нрофесійно-техн чну 
освіїу . за і вердженим постановою Кабінету М іністрів України від 03.06.1999 року 
№  956, відсу тній у маїсріалах справи;

-за матеріалами справи дисципліни робочого навчального плану з пронеси 
7123 Ьетоняр «будівельне матеріалознавство», будівельне креслення» викладатиме 
Назаренко Р. Ф .. який \кк вищу освіту зі спеціальності «Теплоенергетика»
( кваді(|)ікація енергетик) (таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов, поруїш пня 
11 > пкту 2 . юда і ку 1 4 ;и> Л і цензі іі 1111 \ у мов):

-також інсппім іп) робочої о навчального планч із зазначеної про( >ес ії 
«Інформаційні технології» виклала і і і .мє Кінтенко С. N.. який мас вищу освіту зі 
спеціальності «Правознавство» (кваліфікація юрист) (таблиця 2 додатку 1( до 
Ліцензійних умов, порч пісння 11 \ 11 іс і у 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);

-за  матеріалами справи дисципліна робочого навчального плану «Техніка 
пошук) роботи» не забезпечена викладачем (таблиця 2 додатку 16 до Л іцензії них 
умов, порушення пункту 1 додат ку 14 до Ліцензійних умов);

-відомості про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків за зазначеною професією не містять даних про наявність кабінетів 
«Організація і технологія будівельних робіт». «Основ правових знань», «Остови 
галу зевої економіки та підпрш м іш ц і ва». «Креслення», «Інформаційні техноло ії», 
«Матеріалознавство». «Електротехніки». «ГІД Р», про наявність лабораторій 
«Матеріалознавство». «Кдскіротехпіки», що передбачені вимогами Державного 
сіапдарту про(|)есійпо-технічної осві ти ДС4 110 7123.2 10.45.21 — 2008 з професії
7 1 23 Ьеіопяр;

-за матеріалами справи не усі дисципліни робочих навчальних плані з із 
зазначеної професії мають павчальпо-меїоднчпс забезпечення, а саме дисципліни 
«1 лектротехніка із бу дівпіпи ві». «бу дівельне креслення». «Технологія будівельних 
робіт», «Техніка пошуку роботи» (таблиці 1. 2 додатку 18 до Ліцензійних умов, 
порушення підпункту 4 пункту 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);

-усі дисципліни робочих навчальних планів із зазначеної професії забезпе ієні 
підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчали тою 
л і і ера і у рою. а саме; «Техніка пошуку роботи» (таблиця 2 додатку 19 до 
Ліцензійних умов, порушення підпункту 1 пункту 3 додатку 15 до Ліцензійних 
ум оіз):

-відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібник; ми. 
довідковою та іншою навчальною літературою не містять даних, що передба ієні 
Ліцензійними умовами, а саме: автор (прізвище, ім 'я та по батькові) підручімка, 
навчального посібника ( таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов, порушення 
підпункту 10 ну пкту 73 Ліцензійних у мов).

1 акож шзначагмо. що Ліцен шінпмп у мовами передбачено ліцензування 
кожної професії окремо.

11 ропо ж  ції щодо усунення недоліків: ________________
І ) подати нові заяви про ви іачу лінензіїна провадження освітньої діяльності у соері 
професійної (професійно-іехпічпої) освіти за встановленою формою відповіді«, до 
Ліцензійних умов:
2) усунули невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



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

(відповідно до стаз і і ІЗ Закону України «1 Іро ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Них. №  заяви юридичної особи 
2-31.03
Вх. №> заяви юридичної особи
581/0/9.5-20
І Іаймспувапня юридичної особи

ідентифікаїпйпиіі код юри нічної особи 
Вил освітньої діяльмост і. код і а 
пай м сі і у ва пня 11 рофес ії, зазначені 
юридичною особою у заяві 
Ліцензований обсяі за заявою

дата 31.03.2020 

да і а 03.04.2020

зіовариство 
відповідальніс і ю 
Менеджмен і Україна» 
42347586 
8340 
Матрос

«11оре
о о межи

Міі|

Вид освітньої діяльнос ті, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою \ заяві 
. ІТпсн зований обсяі за заявою

1 Ірофесійно-технічне навчання -  20 
1 Іідвищення кваліфікації - 20 
8340
Моторист (м аш и п іс і)

11рофссійно-''технічне навчання -20 
1 Іідвищення кваліф ікації - 20 _____

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освіт ньої діяльност і \ сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укр іїни  
від 30 грудня 2015 р. .N1' 1 187 (із змінами і доповненнями внесеними постаноюю 
Кабінет) М іністрів України від 10 травня 2018 р. №  347) (далі - Ліцензійні ум|>ви) 
(пункт 1 частини 3 Сі амі  ІЗ 'Закону), а саме:

за матеріалами справи договір від 22.02.2019 року №  2 на навчальні 
приміщення (лабораторії, майсіерні площею 150 кв. м.) закінчився 31.12.2019 року 
(порушеїшя підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану з професії 8340 МотоАист 
(машиніст) забезпечені підручниками, навчальними посібниками, довідковою та 
іншою навчальною лі тера турою, а саме дисципліни: «М іжнародні мор;ькі
норма і и ві і і доку менти». «М а теріалозпавство» ( і абл пня 2 лола і ку 19 то Ліцензійних 
умов, порушення ні н іун к і) І 11 \ 11 к і \ 3 долат к\ 15 до Ліцензійних умов):

-відомості про якісний склад педагогічних працівників, які забезлечуіоть 
навчальний процес за зазііачсіюю про(|)ссі(то, не містять даних, що передбачені 
Ліцензійними умовами, зокрема: прізвище, ім 'я по батькові викладача; певне 
найменування посади викладача: відомості про підвищення кваліфікації викладача 
(найменування заклад) , вид документа, тема, дата видачі) (таблиця 2 додатку 1ф до 
Ліцензійних умов, порушення підпункт) 7 пункту 73 Ліцензійних умов);

-відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою іа іншою навчальною літературою з професії 8340 Матрос не міс ять 
даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: автор (прізвище, ім 'я тт по 
батькові) підручника, навчального посібника (таблиця 2 додатку 19 до Ліцензій іих 
умов, порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов)._____________________

—І

IOIO
тій



Також зазначаємо, що Ліцензійними умовами передбачено ліцензуй; 
кожної професії окремо.

1111 я

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1 ) подати нові кинзи про ви кічу ліцензії на провадження освітньої діяльності у с 
професійної (професійно-'-1ехнічної) освіти за встановленою формою відповідні 
Ліцензійних умов:

)ері 
) до

2) усуну їй невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповіли 
Закону і Ліцензійних умов.

) до



до наказу М іністерства освіти і науки 
України від 0 9 .ОС/ 2020 р. № ( Ї У г 'Л

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
14а/655

дата 27.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
565/0/9.5-20

дата 01.04.2020

Найменування юридичної 
особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС' 
«ЗАПОРІЖ ВОГНЕТРИВ»

ВО

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

00191885

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

815 Робітники, що обслуговують х ^  
установки

ІЧНІ

Ліцензований обсяг за заявою перепідготовка — 10 осіб; 
підвищення кваліфікації — 5 осіб

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

технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіт 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Мініс 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Мініс 
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі — Ліцензійні умови) (пункт 1 часі 
3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія звіту про фінансові результати здобувана за 2019 рік (виг 
підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відсутня копія затвердженого в установленому порядку навчального ш 
на перепідготовку фахівців (вимога підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов)

- відсутнє кадрове забезпечення освітньої діяльності для викладі 
дисциплін: «Основи ринкової економіки», «Основи трудового законодавсі 
«Технічне креслення», «Технічна механіка і деталі машин», що не відпов 
вимогам пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов;

- здобувач не забезпечив доступність навчальних приміщень для ос 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що повинно і 
документально підтвердження фахівцем з питань технічного обстеж* 
будівель та споруд, який має кваліфікаційних сертифікат, або відпов 
установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (вимога пуі 
69 Ліцензійних умов);

- не забезпечено подання до Єдиної державної електронної бази з пиг 
освіти в електронному вигляді відомостей про матеріально-техн 
забезпечення на підставі документів, що підтверджують право власн< 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійсн*
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освітнього процесу, та кадрове забезпечення, що є порушенням вимог пункт 
Ліцензійних умов.

Крім того, у заяві про отримання ліцензії на провадження освіт 
діяльності не вказані всі місця провадження освітньої діяльності.

п г

ІЬОЇ

П ропозиції щодо усунення недоліків:
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати докум* 

відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
нти



Д од аток У /  У
до наказу М іністерства освіти і наук 
України від С ' д . С ч  2020 р. № /<2

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

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

и
З А

Вих. № заяви юридичної особи 
14а/654

дата 27.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
564/0/9.5-20

дата 01.04.2020

Найменування юридичної 
особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС' 
«ЗАПОРІЖ ВОГНЕТРИВ»

ВО

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

00191885

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

723 М еханіки та монтажники механічі 
устаткування

юго

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання - 40 
перепідготовка — 25 осіб; 
підвищення кваліфікації — 10 осіб

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

технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіт 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Мініс 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Мініс 
України від 10 травня 2018 р. №  347) (далі — Ліцензійні умови) (пункт 1 часі 
3 статті 13 Закону), а сам е:

- відсутня копія звіту про фінансові результати здобувана за 2019 рік (вш 
підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);

-здобувач не забезпечив доступність навчальних приміщень для ос 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, що повинно ( 
документально підтвердження фахівцем з питань технічного обстеже 
будівель та споруд, який має кваліфікаційних сертифікат, або відпові 
установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень (вимога пуі 
69 Ліцензійних умов);

- не забезпечено подання до Єдиної державної електронної бази з пи: 
освіти в електронному вигляді відомостей про матеріально-техн 
забезпечення на підставі документів, що підтверджують право власне 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійсне 
освітнього процесу, та кадрове забезпечення, що є порушенням вимог пункт; 
Ліцензійних умов.

Крім того, у заяві про отримання ліцензії на провадження освіт: 
діяльності не вказані всі місця провадження освітньої діяльності.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:



Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.___________________________________



Підстави відмови у розширенні п 
сфері професійної (

(відповідно до статті 13 Закону У к
діяльно

Додаток ^  ^  ^
до наказу Міністерства освіти і 
України від090^2020 р. № /£2> ґ \

іауки

ровадження освітньої діяльності ліцензі 
професійно-технічної) освіти
раїни «Про ліцензування видів господарської 
сті» (далі - Закон))

ату у

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 65

дата 25.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
546/0/9.5-20

дата 30.03.2020

Найменування юридичної особи М арківський професійний аграрний ліц< ;й
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21792910

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

6123 Бджоляр

Ліцензований обсяг за заявою первинна прооесійна підготовка — 25 ос б
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно
технічної) освіти

■

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

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін «Ділова активністі 
«Основи підприємницької діяльності» (порушення пункту 1 додатку 1 
Ліцензійних умов);

- дисципліну «Основи енергозбереження» планується закріпити за В 
В. В. (вища освіта зі спеціальності М еханізація сільського господарс 
дисципліну «Планування і облік у бджільництві» - за Куц В. О. (вища осе 
спеціальностей «Бджільництво» та «Зоотехнія») (порушення пункту 2 до. 
14 до Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про забезпечення кабінетом чи лаборатс 
дисциплін «Ділова активність», «Основи підприємницької діяльності», «Ос 
мікробіології, санітарії та гігієни» (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додат 
до Ліцензійних умов);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення дисциплін «Основи сан 
і гігієни праці», «Ділова активність», «Основи підприємницької діяльн 
(порушення пунктів 4-11 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення дисциплін «Основи санітарії і гі 
праці», «Основи мікробіології, санітарії та гігієни», «Планування і oбJ 
бджільництві», «Біологія бджолинної сім'ї», «М едоносна база бджільницт 
запилення сільськогосподарських культур бджолами», «Пасічні бу, 
пасічний інвентар та обладнання», «Хвороби та шкідники бд 
«М атковивідна справа», «Ділова активність», «Основи підприємни 
діяльності» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов

відсутнє обгрунтування достатньої кількості обладнання 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується,
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заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу за 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке облад 
використовується (порушення вимог додатку 17 до Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄД 
заклад освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації про ка 
(відсутня інформація про отримання освіти зі спеціальності (професії) Бд: 
у викладача Куц В. О. у 1972 році) та матеріально-технічне забезпе 
(потребує уточнення інформація про площу приміщень) (порушення 
пункту 72 Ліцензійних умов);

у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення інфор 
про площу приміщення, оскільки дані не відповідають інформації у доку] 
який підтверджує право користування приміщенням.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльно( 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
ті та

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах



Підстави відмови у розширенні п 
сфері професійної (

(відповідно до статті 13 Закону У к
діяльно

Додаток ^ /■ £
до наказу Міністерства освіти і н 
України відШС6 2020 р. № /2

ауки

ровадження освітньої діяльності ліцензії 
професійно-технічної) освіти
раїни «Про ліцензування видів господарської 
сті» (далі - Закон))

ту У

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 76

дата 31.03.2020

Вх. №  заяви юридичної особи 
548/0/9.5-20

дата 01.04.2020

Найменування юридичної особи М арківський професійний аграрний ліце й
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21792910

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

8331 Тракторист (машиніст) 
сільськогосподарського виробництва

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка — 25 осі 5
Підстави для прийняття рішення про відмову у розш иренні 

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

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

- відсутнє навчально-методичне забезпечення дисциплін «Основи галу 
економіки», «Основи трудового законодавства», «Основи слю сарної спр 
«Основи енерго та матеріалозабезпечення, раціональної роботи обладнг 
(порушення пунктів 4-11 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄД 
заклад освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації 
матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення інформація про п. 
приміщ ень) (порушення вимог пункту 72 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення інфорі 
про площу приміщення, оскільки дані не відповідають інформації у докул/ 
який підтверджує право користування приміщенням.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльнос 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
гі та

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах



П ід с т а в и  в ід м о ви  у р о зш и р е н н і н 
сф ері п р о ф е с ій н о ї (

(відповідно до  статті 13 Закону Ук
діяльно

Додаток У ^  У
до наказу Міністерства освіти і г 
України т д Є 0 О О 2 О 2 О  р. № /<̂ ?> '4

ауки

р о вад ж ення о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і л іц е н з ії 
і рофес і й 11 о -тех 11 іч  11 ої) ос в іти
раїни «Про ліцензування видів господарської 
сті» (далі - Закон))

т у  У

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 74

дата 30.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
528/0/9.5-20

дата 30.03.2020

Найменування юридичної особи Марківський професійний аграрний ліце й
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21792910

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

833 1 Тракторист-маш иніст 
сільськогосподарського виробництва

Ліцензований обсяг за заявою І Іідвиїцення кваліфікації — 40 осіб
П ід с т а в и  д л я  п р и й н я т т я  р іш е н н я  про  в ід м о в у  у р о з ш и р е н н і 

п р о в а д ж е н н я  о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т  і у сф е р і п р о ф е с ій н о ї (п р о ф е с ій н о -
т е х н іч н о ї)  о с в іт и

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

відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу зак 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладн 
використовується (порушення вимог додатку 17 до Ліцензійних умов);

у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення ІнфоріУ 
про площу приміщення, оскільки дані не відповідають інформації у докум 
який підтверджує право користування приміщенням.
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П р о п о з и ц ії щ одо у с у н е н н я  н е д о л ік ів :
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльност 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
і та

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Підстави відмови у розширенні п 
сфері професійної (

(відповідно до статті 13 Закону У к
діяльно

Додаток ^ ^  &
до наказу Міністерства освіти і н 
України відОвО  ̂2020 р. №

к2>л
----------------=1—

ровадження освітньої діяльності ліцензій 
професійно-технічної) освіти
раїни «Про ліцензування видів господарської 
сті» (далі - Закон))

ТУ у

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 75

дата 31.03.2020

Вх. №  заяви юридичної особи 
547/0/9.5-20

дата 01.04.2020

Найменування юридичної особи М арківський професійний аграрний ліце а
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21792910

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

8331 Тракторист (машиніст) 
сільськогосподарського виробництва

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання — 15 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

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

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

- відсутнє навчально-методичне забезпечення дисциплін «Основи галу 
економіки», «Основи трудового законодавства», «Основи слю сарної спр 
«Основи енерго та матеріалозабезпечення, раціональної роботи обладнг 
(порушення пунктів 4-11 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — ЄД 
заклад освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації 
матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення інформація про п. 
приміщень) (порушення вимог пункту 72 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення Інфор] 
про площу приміщення, оскільки дані не відповідають інформації у доку\ 
який підтверджує право користування приміщенням.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльнос 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
гі та

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах



Додаток S S . ф
до наказ) Міністерства освіти і пауь 
України відС0.О^і202О р. №  /23'-»}

П ід е і а ви в ід м о ви \ р о зш и р е н н і п р о вад ж е н ня о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і 
л іц е н з іа т у  у сф ері п р о ф е сій н о ї (п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  о св іти

(відповідно до стаз ті ІЗ Закону України «1 Іро ліцензування видів 
і осподарської діяльності» (далі - Закон))

Них. №  заяви юридичної осоои 
Вх. №  заяви юридичної особи 
529/0/9.5-20
І ІаГімснування юридичної особи

І 53 дата 20.03.2020
дата 30.03.2020

Державний професійно- 1 ехнічш
навчальний шклад «Пут ивльеьгии 
професійний ліцей»
02547429 
7122 
Муляр

І Ієреїіідтотовка - 10

їден і ифікаційний код юридичної особи 
ІІид освітньої діяльності, код та 
11 а й м с ті у ва н н я 11 рофсс ії. зазначені 
юридичною особою у заяві 
Ліцензований обсяг за заявою

П ід с т а в и  д ля п р и й н я т т я  р іш е н н я  про в ід м о ву у р о зш и р е н н і провадж ен 
о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і у сф ері п р о ф е сій н о ї (п р о ф е с ій н о -т е х н іч н ої) о св іти

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

- за матеріалами справи кваліфікаційна характеристика 3 (2-3)-го розри
кваліфікованого робітника * професії 7122 Муляр не відповідає вимогам С'іанда 
професійної ( професійно- 1 ехнічі юї) осві і п ( І ! ( І І І ) ( )  7122. 1.4 1.20 2019, а Се
відечіні вимоїн до освіїньоіо. осві і н ьо-квал i(j)i каї и й і юї о рівнів, професі 
кваліфікації осіб, які павчаї йму ться іа професією Муляр 3 (2-3 )-го розр
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов):

- відомое іі про заіальну площу приміщень, що викорие товуюї ься під
осві тво ї о процесу, не м і с і я т ь  даних про 3 навчальні майстерні (із зазначен 
площ), що передбачено Ліцензійними умовами (таблиця І додатку 17 
Ліцен зійних \ мов, нору іненн.я мідну нкт> 8 іі\ нкту 73 Ліцензійних у мов)._________

П р о п о з и ц ії  щ одо у с у н е н н я  н е д о л ік ів :
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у еч]
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідне 
Ліцензійних умов: _________ __________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідне 
Закот  і Ліцензійних N мов.
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до наказу Міністерства освіти і на; 
України відШ00 2020 р. №

ки

Піде і am i в ід м о ви у р о зш и р е н н і пр о вад ж е н ня о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і 
л іц е н з ій  і \  у сф ері п р о ф е сій н о ї (п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  о св іти

(відповідно до статі і 12 Закону України «1 Іро ліцензування видів 
господарської діяльпос і і» (далі - Закон))

Них. М» заяви юридичної особи 540 
Hx. №  заяви юридичної осоои 
521/0/9.5-20
І Іаймснування юридичної особи

І де ні ифікаційний код юридичної особи
Вид осві'і і і ь о ї  діяльності, код та 
11 а й м с н у ваті н я 11 рофее ії, заз і іачс 11 і 
юридичною особою у заяві 
. Іінензований обсяі за заявою

Вид осві і ньої діяльпос і і. код іа 
найменування 11 рофес ії. зазначені 
юридичною особою у заяві 
Ліцензований обсяі за заявою

дата 17.03.2020 
дата 30.03.2020

Товариство з
відповіла.’і вніс і ю 
морський тренажерний центр» 
41370043 
8340 
Ma і рос

ООМСЖЧ і

«Міжнародний

11 рофее і й 11 о- 1 ех 11 і ч і іс навчання 60 
І ївівиїцсння квадіфікації - 30 
8340
Мо ї орне і ( машин ici )

601 Ірофссійно-технічне навчання 
11ідвніцення кваліфікації - 30

П ід с т а в и  д л я  п р и й н я т т я  р іш е н н я  про в ід м о ву у р о з ш и р е н н і пр о в ад ж е н н я 
о с в іт н ь о ї д ія л ь п о с  гі у сф ері п р о ф е сій н о ї (п р о ф е с ій н о -т е х н іч н о ї)  о св іти

Встановлення нсвідновідпосі і Ліцензійним умовам провадження освігіньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. J42 І 187 (із змінами і доповненнями внесеними постапо 
Кабінсіу Мініс трів України від 10 і рання 2018 р. №  347) (далі - Ліцензійні ум 
(нункі 1 час і ини 3 с і а і і і 1 3 Закону ). а саме:

- доіовір оренди нежиїдовнх приміщень від 05.09.2019 року, строком і 
05.09.2019 р. до 31.12.2022 року. о<|)орм ісппй без \ рах\ваппя вимої статей 793.
1 їй в і іьної о ко ісксу України;

- за матеріалами справи дисципліни навчального плану «Основи еко.по п»,
«Особисіа безпека іа соціальна відповідальність, охорона судна» викладатиме 
Олійник М. ().. яка мас вищу освіїу зі епсціальнос і і «Радіоелектронні пристрої, 
сисіеми іа комплекси» (кваліфікація інженер з радіоелектроніки і радіозв'язку) 
(таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов, порушення пункту 2 додатку і4 до 
Ліцензійних умов):

у відомостях про загальну площу приміщень, що використовується під час 
оевппього процесу, зазначено іехпічпий паспорі як документ про право власності 
або опера’тивного управління навчальними приміщеннями за адресою: м. Одеса, 
ву л. 1 Іриморська. 45. а у ма іеріа.іах справи с доі овір про співпрацю від 1 0.03.2010 р. 
з Державним навчальним закладом «Одеський професійний ліцей морського 
транспорту» про надання в користувачі ія навчальних__кабінетів, майстер
лабораторій, біб.ііо і екп. спорі нвного залу . спор і нвпою майданчику (іабліп
. ю. кі і ку 
у м о в  ):

я 1
17 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 пункту 73 Ліцензійних

юю

ЗОЮ
зви )

ії з 
794



- не усі дисципліни робочих навчальних планів і професії 8340 Мотозисі 
(машиніст) забезпечені підручниками, навчальними посібниками, довідкової з та 
іншою навчальною літературою, а саме: «Матеріалознавство», «Міжнародні морські 
нормативні документи» (іаблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов, порушення 
підпункту і пункту 3 додатк\ 15 до Ліцензійних умов);

-відомості про іабезнеченнм підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою іа іншою навчальною ліїсраіурою не містять даних, що передбачені 
Ліцензійними \ мовами, а саме: авюр (прізвище, ім'я іа по ба'іькові) підручі ика 
навчального посібника (іабп іця 2 юда і кл 14 . ю Ліцензійних умов, порушення 
п і; 111 х нк'іу І 0 пункіу 75 Ліцензійних умов).

Гакож зазначаємо, що Ліцензійними умовами передоачено ліцензування
К О Ж Н О Ї 11 р (.»(1)е с  і ї  о к р е м о .

11р о п о з п п ії щодо усун е н и й  н е д о л ік ів :
І) пола і п нову заяву про розширення провадження о свпньо ї діяльності у е 
професійної (професійно-технічної) освіти ш встановленою  формою ВІДПОВІДІІ
Ліцензійних умов; _  ___
2) усуну іп невідповідність Ліцензійним умовам га подати документи відповідн 
Закон\ і . Ііцспзійпих у м о в .

іері 
) до

) до



Підстави відмови у розширенні п 
сфері професійної (

(відповідно до статті 13 Закону Ук
діяльно

Додаток І і  / /
до наказу Міністерства освіти і н 
України від 2020 р. № (22>-/ї

іуки

ровадження освітньої діяльності ліцензія 
професійно-технічної) освіти
раїни «Про ліцензування видів господарської 
сті» (далі - Закон))

ту У

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 70

дата 27.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
524/0/9.5-20

дата 30.03.2020

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний за 
«Приазовський державний техні 
університет»

клад
ш ий

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070812

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
ю ридичної особи

М аріупольський коледж Державного виї 
навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет»

дого

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

36599572

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

7241 Слюсар з контрольно-вимірювальн 
приладів та автоматики (електромеханік

їх
0

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації — 20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

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

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

- відсутні копії документів, що підтверджують право власі 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійсь 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення поі 
циклу освітньої діяльності для М аріупольського коледжу Державного ви 
навчального закладу «Приазовський державний технічний університет 
адресою м. Маріуполь, вул. Георгіївська 69 (порушення підпункту4 пунх 
Ліцензійних умов);

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін «Основи правових зн 
«Основи галузевої економіки і підприємництва», «Інформаційні технол 
«Спецтехнологія», «Допуски та технічні вимірюва 
«Електроматеріалознавство», «Електротехніка з основами промис 
електроніки», «Читання креслень» (порушення пункту 1 додатку 1 
Ліцензійних умов);

дисципліну «Охорона праці» планується закріпити 
Константіновою Е. К. (вища освіта зі спеціальності Обробка металів ти» 
(порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
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недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфіко 
робітників, що не відповідає вимогам Державного стандарту профе< 
технічної освіти ДСПТО 7241 .ОЬ.33.20-2013 (порушення вимог пунктії 
таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навча 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчика 
потребує уточнення інформація про кількість кабінетів, оскільки да 
відповідають інформації в таблиці 3 «Обладнання навчальних, навча 
виробничих приміщень та майданчиків за відповідною професією..»;

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення інфор 
про найменування документа права користування приміщеннями;

-відсутні копії документів про отриману освіту керівника за 
(порушення пункту 73 Ліцензійних умов);

відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провад) 
освітньої діяльності за професією, що ліцензується, для заявл 
ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу осві 
іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке облад] 
використовується (порушення вимог додатку 17 до Ліцензійних у м о в ) ;

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних примі 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних г р у п  населення до бу 
навчальних класів та об ’єктів інфраструктури відповідно до держі 
будівельних норм, правил і стандартів (порушення пункту 69 Ліценз 
умов).
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П ропозиції щодо усунення недоліків;
1. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльнос 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
ті та

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах



Підстави відмови у розширенні п 
сфері професійної (

(відповідно до статті 13 Закону Ук
діяльно

Додаток ■ /ґ  /*£■
до наказу Міністерства освіти і н 
України відСО.О-ї 2020 р. № ( 2 3  Л

іуки

ровадження освітньої діяльності ліцензій 
професійно-технічної) освіти
раїни «Про ліцензування видів господарської 
сті» (далі - Закон))

ту У

Вих. №  заяви юридичної 
особи ЄДЕБО № 71

дата 27.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
525/0/9.5-20

дата 30.03.2020

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний з г  
«Приазовський державний техні 
університет»

клад
ш и й

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070812

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
ю ридичної особи

М аріупольський коледж Державного виї 
навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет»

дого

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

36599572

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

7241 Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації — 20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

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

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

відсутні копії документів, що підтверджують право власі 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійсі 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення поі 
циклу освітньої діяльності для М аріупольського коледжу Державного ви 
навчального закладу «Приазовський державний технічний університет 
адресою м. Маріуполь, вул. Георгіївська 69 (порушення підпункту4 пунк' 
Ліцензійних умов);

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін «Основи труд* 
законодавства», «Основи ринкової економіки і підприємництва», «Ос 
енергозбереження», «Основи роботи на персональному комп’кг 
«Ліквідація аварій та їхніх наслідків, надання першої долікарської допс 
потерпілим у разі нещасних випадків», «Будова та принцип р< 
електроустаткування», «М онтаж, ремонт, наладка та технічне обслугову] 
електроустаткування», «Слюсарна справа, монтажні, теслярські і таке, 
роботи», «Електроматеріалознавство», «Технічне креслення» (поруи 
пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов);
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дисципліну «Охорона праці» планується закріпити 
Константіновою Е. К. (вища освіта зі спеціальності Обробка металів тис 
(порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);

недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфіков 
робітників, що не відповідає вимогам Стандарту професійної (профес 
технічної) освіти С П (П Т)0 7241.С.33.14 — 2018 (порушення вимог пункті] 
таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення Інфорі' 
про найменування документа права користування приміщеннями;

-відсутні копії документів про отриману освіту керівника зак 
(порушення пункту 73 Ліцензійних умов);

відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання 
провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензується, 
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу зак 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладн 
використовується (порушення вимог додатку 17 до Ліцензійних умов);

-  в і д с у т н я  інформація про забезпечення д о с т у п н о с т і  навчальних примі 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до бу. 
навчальних класів та об’єктів інфраструктури відповідно до держа 
будівельних норм, правил і стандартів (порушення пункту 69 Ліцензі 
умов).
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльнос 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
гі та

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах



Додаток / 3
до наказу М іністерства освіти і науь 
України від О О .О ц  2020 р. № (<

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

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

и
3 Я

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО - 72

дата 27.03.2020

Вх. №  заяви юридичної особи 
526/0/9.5-20

дата 30.03.2020

Найменування юридичної 
особи

Державний вищий навчальний за 
«Приазовський державний технн 
університет»

спад
[НИЙ

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02070812

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
ю ридичної особи

М аріупольський коледж Державного вищої 
навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет»

о

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

36599572

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

7212 Електрогазозварник

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації -  20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні проваджен  

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) О С В ІТ І

л я
[

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіт 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Мініс 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Мініс 
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 часг 
3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові п 
М аріупольського коледжу Державного вищого навчального зак. 
«Приазовський державний технічний університет» на основні засоби 
здійснення навчального процесу за адресою: м. М аріуполь, вул. Георгіївська 
що є порушенням вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов;

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін: «Читання креслень», Осі 
галузевої економіки», «Основи трудового законодавства», «Осі 
матеріалознавства», «Основи роботи на ПК», «Спецтехноло 
«М атеріалознавство», згідно з копіями навчальних планів за професією 
Електрогазозварник, поданих у справі (порушення вимог пункту 1 додатка 1 
Л іцензійних умов);

- відсутні обов’язкові засоби навчання згідно з переліком, затверджу 
Державним стандартом професійно-технічної освіти С П (П Т )0 7212.С.28.0(К
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(у матеріалах справи є окремі засоби), що є порушенням вимог пункту 1 дод; 
15 до Ліцензійних умов,

- відсутнє в описовому форматі обґрунтування достатності кільї 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензує' 
для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу зак 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладн 
використовується (вимога додатка 17 до Ліцензійних умов таблиця 3);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисциплін згідно з коп 
навчальних планів за професією 7212 Електрогазозварник, поданих у сп 
(поруш ення вимог підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов, таблиці 1, 2 дол
18 до Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з дисциплін згідно з коп 
навчальних планів за професією 7212 Електрогазозварник, поданих у сп 
(поруш ення вимог підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов, таблиця 2 дод
19 до Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфії 
керівника закладу освіти, що є поруш енням вимог підпункту 11 пункту 
Л іцензійних умов;

- відсутня інформація про забезпеченість доступності навчальних прими 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокі 
безпереш кодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об ’< 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандг 
(вимога пункту 69 Ліцензійних умов);

- не забезпечено актуальність відомостей про матеріально-техн 
забезпечення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, щ< 
відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов, а саме: відсутні дані 
стадіон, що зазначений у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчальґ 
навчально-виробничого...», а також не відповідає площа приміщ ень бібліс 
читальних залів, що вказані у таблиці «Відомості про наявність бібліоті 
матеріалів ліцензійної справи.
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Пропозиції щодо усунення недоліків:
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати докум< 

відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
;нти



Додаток ^ ^  •/</
до наказу М іністерства освіти і наукі 
України від 0 9 - О ц  2020 р. №

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

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

■ 4

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО - 73

дата 27.03.2020

Вх. №  заяви юридичної особи 
527/0/9.5-20

дата 30.03.2020

Найменування юридичної 
особи

Державний вищий навчальний зак 
«Приазовський державний техніч 
університет»

пад
ш й

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

02070812

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
ю ридичної особи

М аріупольський коледж Державного вищог 
навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет»

)

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

36599572

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

8211 Токар

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації — 20 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні проваджені 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
ІЯ

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіт 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Мініс 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Мініс 
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 часі 
3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові п 
М аріупольського коледжу Державного вищого навчального зак. 
«Приазовський державний технічний університет» на основні засоби 
здійснення навчального процесу за адресою: м. М аріуполь, вул. Георгіївська 
що є порушенням вимог підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов;

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін: «Читання креслень», Осі 
галузевої економіки і підприємництва», «Основи правових зна 
«Спецтехнологія», «Допуски та технічні вимірювання», згідно з коп 
навчальних планів за професією 8211 Токар, поданих у справі (порушення ві 
пункту 1 додатка 14 до Ліцензійних умов);

- відсутня інформація у «Відомостях про кількісні та якісні показі 
кадрового забезпечення» про наявність професійної кваліфікації та підвищ 
кваліфікації у Ш аповал О. П. (поруш ення вимог підпункту 7 пункт)
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Ліцензійних умов);
- відсутні обов’язкові засоби навчання згідно з переліком, затвердло 

Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 8211 .D0.28.52- 
(у матеріалах справи є окремі засоби), порушення вимог пункту 1 додатка 1 
Ліцензійних умов;

- відсутнє в описовому форматі обґрунтування достатності кільї 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензує 
для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу зак 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладн 
використовується (вимога додатка 17 до Ліцензійних умов таблиця 3);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфі 
керівника закладу освіти, порушення вимог підпункту 11 пункту 73 Ліцензії 
умов;

- відсутня інформація про забезпеченість доступності навчальних примії 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зок 
безпереш кодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об’< 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і станді 
(вимога пункту 69 Ліцензійних умов);

- не забезпечено актуальність відомостей про матеріально-техг 
забезпечення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, щ< 
відповідає вимогам пункту 72 Ліцензійних умов, а саме: відсутні дані 
стадіон, що зазначений у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчальї 
навчально-виробничого...», а також не відповідає площа приміщень бібліс 
читальних залів, що вказані у таблиці «Відомості про наявність бібліот 
матеріалів ліцензійної справи.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати докум 

відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
;нти



Підстави відмови у розширенні п 
сфері професійної (

(відповідно до статті 13 Закону Ук
діяльно

Додаток / 6
до наказу Міністерства освіти і н 
України відС8.С/2020 р. № \ 1 ^ ~ Л

іуки

ровадження освітньої діяльності ліцензій 
професійно-технічної) освіти
раїни «Про ліцензування видів господарської 
сті» (далі - Закон))

ТУ У

Вих. № заяви юридичної 
особи № 185

дата 20.03.2020

Вх. №  заяви юридичної особи 
566/0/9.5-20

дата 01.04.2020

Найменування юридичної особи Державний професійно-техні 
навчальний заклад «Дніпровський ь 
професійно-технічної освіти»

ший
ентр

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541409

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

5149 Інструктор з індивідуального навча 
водінню

ння

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання, 
перепідготовка -  30 осіб

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

8322 Водій автотранспортних засобів 
(категорія Д)

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання, 
перепідготовка -  30 осіб

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

технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження осві 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міні 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесе 
постановою Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (д 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

навчальні плани з перепідготовки не погоджені в установле 
порядку, що не відповідає вимогам постанови Кабінету М іністрів України 
затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту» 
червня 1999 р. № 956 (порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов4 

- відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних примі 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до бу 
навчальних класів та об’єктів інфраструктури відповідно до д є р ж і  
будівельних норм, правил і стандартів за адресою: м. Д н і п р о , в у л . Самодрр 
Стартова 15 та проспект Праці 24 (порушення пункту 69 Ліцензійних умов' 

з професії 5149  Інструктор з індивідуального навчання водінню

гньої 
гтрів 
ш ми 
алі -

йому
<Про
ВІД 3 

л е н ь
ІІВЛІ.
вних 
ги 4,

ІЙНО-
имог

дика 
кту 1

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з профес 
практичної підготовки (порушення пунктів 4, 8 таблиці 2 додатку 15 та і 
таблиці 1 додатку 18 Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Мет< 
професійного навчання. Основи психології та педагогіки» (порушення пун



таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);
з професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія Д):

- відсутнє навчально-методичне забезпечення (порушення пунк 
1 1 таблиці 2 додатку 15 за формою таблиці 1 додатку 18 до Ліцензійних ум

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфіко 
робітників з професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія Д), : 
відповідає вимогам Державного стандарту професійно-технічної ( 
ДСПТО 8322.01.00.60.24-2012 (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 
Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність кабінету «Безпека дорож 
руху», що не відповідає вимогам вищезазначеного стандарту та є поруїш 
пункту 1 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти у викл 
Виноградов В. А., що не дає можливості перевірити виконання пуні 
додатку 14 до Ліцензійних умов;

- відсутнє інформаційне забезпечення дисципліни «Професійна 
та культура водіння» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліценз 
умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі — Є,І 
заклад освіти не забезпечив подання повної і актуальної інфор 
матеріально-технічне забезпечення (потребує уточнення інформація про п 
приміщень) (порушення вимог пункту 72 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення інфор 
про площу приміщення, оскільки дані не відповідають інформації у докуг 
який підтверджує право користування приміщенням.

Слід також зазначити, що ліцензований обсяг необхідно зазначати оі 
для кожного виду підготовки, а також матеріали справи готуються для к< 
професії окремо (вимоги пункту 1 1 Ліцензійних умов).
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П р о п о з и ц ії щ одо у с у н е н н я  н е д о л ік ів :
1. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльнос 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
гі та

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах
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№
з/п Най м е н у в а н н я л і це н з і ат і в

1. Кремінський професійний ліцей

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Вище професійне училище міста Ж итомира»

Оз . Комунальний заклад
«Недригайлівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат»



ь ауки

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

Відповідно до пункту 3 частини дванадцятої статті 16 Закону України 
ліцензування видів господарської діяльності» та даних в Єдиному держав 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форм) 
анулювати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері профес 
(професійно-технічної освіти) Кремінському професійному 
(ідентифікаційний код — 02541094) за професіями:

ЛІ

<Про
іому
вань
ійної
цею

Код за
Класифікатором 

професій 1

Назва професії 
(класу

класифікаційного
угруповання)

1

Види
професіної
підготовки

Ліцензований
обсяг

Номер
рішення

Код
проф.

2

Назва
2(3

ІНТЄГ]
про

ірофесії
разі

юваної
|>есії)

7122 М уляр
п ервинна
п роф есійна
п ідготовка

ЗО
наказ М О Н  №  
139-л від 
05 .07 .2017

7212
Е лектр
ручн ог
зварю в

>зварник
)
ІННЯ

5122 К ухар
п ервинна
п роф есійна
п ідготовка

60
наказ М О Н  №  
139-л від 
05 .07 .2017

7412 К ондиі ер

4112
О ператор
ком п 'ю терного
набору

первинна
п роф есій н а
п ідготовка

90
наказ М О Н  №  
139-л від 
05 .07 .2017

4112
О ператор
ком п 'ю терного
набору

первинна
проф есій н а
п ідготовка 60

наказ М О Н  
У країни  від 
20 .06 .2018  
№ 662

4121
О фісни 
служ бо 
(бух  гаг

й
зець
герія)



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

Відповідно до пункту 3 частини дванадцятої статті 16 Закону У країпи
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та даних в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців га 
громадських формувань а н у л ю в а т и  л іц е н з ію  на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної освіти) Державно 
професійно-технічного навчального закладу «Вище професійне училищ е міс|га 
Ж итомира» (ідентифікаційний код — 41470600) з професій:

Код за
Класифікатором 

професій 1

Назва професії (класу 
класифікаційного 

угруповання)
1

Види професіної 
підготовки

Ліцензований
обсяг

Номер ріци ння

7212 Електрогазозварник первинна професійна 
підготовка

60 наказ МОН № 
від 21.02.201*

139-л
Р-

7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів

первинна професійна 
підготовка

60 наказ МОН № 
від 21.02.201?

139-л
Р-

7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів

професійно-технічне
навчання

10 наказ МОН № 
від 21.02.201?

139-л
Р-

7231 Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 
засобів

підвищення
кваліфікації

5 наказ МОН № 
від 21.02.201?

139-л
Р-

7241 Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 
електроустаткування

первинна професійна 
підготовка

ЗО наказ МОН № 
від 21.02.201?

139-л
Р-

8211 Верстатник широкого 
профілю

професійно-технічне
навчання

10 наказ МОН № 
від 21.02.201?

139-л
Р-

8211 Верстатник широкого 
профілю

перепідготовка 10 наказ МОН № 
від 21.02.2011

139-л
Р-

4112 Оператор комп'ютерного 
набору

первинна професійна 
підготовка

зо наказ МОН № 
л від 02.11.20

1717-
18р.

7241 Електромеханік з ремонту 
та обслуговування 
лічильно-обчислювальних 
машин

первинна професійна 
підготовка

зо наказ МОН № 
л від 02.11.20

1717-
18р.

7213 Рихтувальник кузовів первинна професійна 
підготовка

25 наказ МОН N 
від 05.04.201

349-л

7213 Рихтувальник кузовів перепідготовка 7 наказ МОН N 
від 05.04.201

349-л

7213 Рихтувальник кузовів підвищення
кваліфікації

5 наказ МОН N 
від 05.04.201

349-л



4112 Оператор комп'ютерного 
набору

перепідготовка 10 наказ МОН Гу 
від 05.04.201

3 349-л 
3

4112 Оператор комп'ютерного 
набору

підвищення
кваліфікації

10 наказ МОН N 
від 05.04.201

5 349-л 
3

4121 Офісний службовець 
(бухгалтерія)

первинна професійна 
підготовка

25 наказ МОН І\ 
від 05.04.201

2 349-л
3

4121 Офісний службовець 
(бухгалтерія)

професійно-технічне
навчання

10 наказ МОН N 
від 05.04.201

2 349-л
3

4121 Офісний службовець 
(бухгалтерія)

перепідготовка 10 наказ МОН N 
від 05.04.201

2 349-л
3



Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфер 
професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до пункту 3 частини дванадцятої статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та даних в Єдино] ду 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань анулювати ліцензію на провадження освітні ої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної освіти) 
Комунального закладу «Недригайлівський міжшкільний навчалььо- 
виробничий комбінат» (ідентифікаційний код -  23816690) з проф есійю - 
технічного навчання за професією 8322 Водій автотранспортних засобів 
(категорія С).


