
Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 

у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки



: • •= ;"  Л- Додаток УУ
. ; : до наказу Міністерства освіти і і науки

н :|;і України від 14 04_____ 2020 р. № ;'/5 2 г Л
‘  І і в ;:. І ;  - •  ' ;

Про розширення Провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ у сфері ПІСЛЯДИПЛОіМНОЇ

освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до. статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

■ - ■ . - - 
Вид освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з витою

ОСВІТОЮ

Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої 
діяльності за : спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
Вих. № заяви юридичної особи 
728/01

дата 08.04.2020 і;
.1

Вх. № заяви юридичної особи 
657/0/9.5-20 у

дата 15.04.2020
і

Найменування -юридичної особи Уманський. державний педагргічний 
університет імені Павла Тичини

Ідентифікаційний код - . 
юридичної особи

02125639
‘! • 1

Вид освітньої Д І Я Л Ь Н О С Т І ,  рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності,, зазначені' 
юридичною особою у заяві.

Підвищення кваліфікації за спеціальністю 073 
Менеджмент у сфері післядипломної освіти для 
осіб 3 вищою освітою

Ліцензований обсяг за :• .........
ліцензією ; 1
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)

» ї* •



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
_____________________________________ діяльності»)____________________________________
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з 

_______________________________ вищою освітою_______________________________
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 

провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 
науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка_________________________________________

Вих. № заяви юридичної 
особи 03-26/01/932

Дата 01.04.2020

Вх. № заяви юридичної 
особи 586/0/9.5-20

Дата 07.04.2020

Найменування 
юридичної особи

Східноєвропейський національний університет імені 
Лесі Українки

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125102

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищення кваліфікації за спеціальністю 011 Освітні, 
педагогічні науки

Ліцензований обсяг 50 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
Галицькому коледжу імені В’ячеслава Чорновола 

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

діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування 
спеціальності 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки у сфері фахової 
передвищої освіти_______________________

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО 27

дата 08.04.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
602/0/9.5-20

дата 09.04.2020

Найменування юридичної особи Галицький коледж імені В’ячеслава 
Чорновола

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

14039833

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

Підготовка фахового молодшого бакалавра 
за спеціальністю 035 Філологія у сфері 
фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією 0
Ліцензований обсяг 120 (на рік)



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

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

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1.
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті для 
Відокремленого підрозділу «Економіко-правовий коледж» Економіко- 
технологічного інституту імені Роберта Ельворті

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Експертно-виробничий 
центр «СФЕРА»

Оі. Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський обласний 
навчально-курсовий комбінат»



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти___________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 8211 Оператор верстатів з програмним 
керуванням

Вих. № заяви юридичної особи 
60/02

дата 18.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
642/0/9.5-20

дата 14.04.2020

Найменування юридичної особи Економіко-технологічний інститут імені Роберта 
Ельворті

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

13772135

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений підрозділ «Економіко-правовий 
коледж» Економіко-технологічного інституту імені 
Роберта Ельворті

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

25966880

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

професійно-технічне навчання за професією 
8211 Оператор верстатів з програмним керуванням

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

8211

Оператор 
верстатів з 

програмним 
керуванням

професійно-
технічне
навчання

45 перший
(початковий)



Про розширення проваджений освіт ньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «11 ро ліцензування видів господарської
діял ьпості»)

Вид провадження освіт ньої діяльнос ті у сфері професійної 
і_ ________ _____  (професійно-технічної) освіти ______________________
| Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7214 Арматурник 
(будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи) (професійно-технічне навчання, 

і перепідготовка, підвищення кваліфікац ії)___________________________________________________

Вих. №  заяви юридичної особи 4 дата 06.04.2020
В х. №  заяви ю р и д и ч ті ої о соб и 
61 8/0/9.5-20
1Іайменмвання юридичної особи

дата 09.04.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Експертно-виробничий центр «С Ф ЕР А »

Іден тифікаційний код юридичної особи 41673935
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

1

І Ірофесійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації з 
професії 7214 Арматурник (будівельні, 
монтажні й ремонтно-будівельні роботи)

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
Д К  03:2010

І Іайменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
утр\пування)

Вид освітньої 
діяльності

Лі цензо 
ваний 
обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7214 Армату р 11 и к (о\ д і вел ь н і, 
монтажні й ремонтно- 

будівельні роботи)

Професійно-
технічне
навчання

15 Перший
(початковий)

Другий
(базовий)

7214 Армат у рші к (будівельні. 
монтажні й ремонт но- 

будівельні роботи)

Перепідго товка 15 Перший
(початковий)

Другий
(базовий)

7214

j
І_ _ _ _ _

А рмату р н и к (буд і вел ь н і. 
монтажні й ремоптно- 

б\ ді вельні роботи)

Підвищення
кваліфікації

15

L

Перший
(початковий)

Другий
(базовий)



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

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

Вид провадження осві тньої діяльності у сфері професійної 
___________________  (професійно-технічної) освіти ____ ________________
Започаткувати! провадження освітньої діяльності за професією 
7212 Електрогазозварник (професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення 

і кваліфікації) __ ____________________________

Вих. №  заяви юридичної особи 4 | дата 06.04.2020
Вх. №  заяви юридичної особи 
616/0/9.5-20

дата 09.04.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Експертно-виробничий центр « С Ф ЕР А »

Ідентифікаційний код юридичної особи 41673935
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

ГІ рофес і й н о-і ех нічне навчання, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації з 
професії 7212 Електрогазозварник

Започаткувапня провадження осві тньої діяльності за професією:

Код згідно 
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

І Іаймеїі) ваппя професії 
(групи, підклас), клас), 

класифікаційного 
утру 11) вання)

Вид освітньої 
діяльності

Лі цензо 
ваний 
обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7212 Електрогазозварни к І Ірофесійно- 
технічне 
навчайня

15 Перший
(початковий)

Другий
(базовий)

7212

;

Ел е ктро і азоз ва р 11 и к

______  _____ .. __

Перепідготовка 15 Перший
(початковий)

Другий
(базовий)

7212

іІ
ІІ__

Елек трогазозварник 1 Іідвищення
кваліфікації

І
і

15 Перший
(початковий)

Другий
(базовий)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ії.ОЦ  2020 р. №  /52 дГ/

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

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

Вид провадження осві тньої діяльності у сфері професійної
( II ро Ф  Є С І Й Н О - Т С Х 11ІЧІ ІОЇ )  освіти________________________

І Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7123 Бетоняр 
І (професійно-технічне навчання, нерепідгшовка. підвищення кваліфікації)_______________

Вих. №  заяви юридичної особи 4 дата 06.04.2020
Вх. Лл заяви юридичної особи 
617/0/9.5-20

дата 09.04.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Експертно-виробничий центр «С Ф ЕР А »

Ідентифікаційний код юридичної особи 41673935
Вид освітньої діяльїюсі і. зазначений 11 рофес і й 11 о-тех нічне н а вчан н я.
юридичною особою \ заяві

|
перепідготовка, підвищення кваліфікації з 
професії 7123 Бетоняр

Започаткування провадження осві тньої діяльності за професією:

Код згідно 
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Н а й м е н у в а 1111 я 11 р о ф е с і ї 
(групи. підкласу. клас)', 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7123 ' Бетоняр
і 1і

і
1 !!_ _ __! ___ .. . . _..

1 Ірофесійно- 
технічне 
навчайня

15 Перший
(початковий)

Другий
(базовий)

7123 Бетоняр 1 Іерепідготовка 15 Перший
(початковий)

Другий
(базовий)

7123
І

Бетоняр Підвищення
кваліфікації

15 Перший
(початковий)

Другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у С (|) Є р і п р о ф е с і І 111ОЇ ( Г1 р о ф ес і й и о-тех н і ч н ої) освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
і________________________ (п рофесінпо- і ех нічної) освіти________________________
| Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 
і 8162 Оператор кегельні (професійно-технічне навчання)___________________________________

Вих. №  шяви юридичної особи 202 дата 02.04.2020
Вх. №  заяви юридичної особи 
600/0/9.5-20

лага 07.04.2020

01 а й меті у в а н н я ю р и; і и ч 11 ої і) е о б и Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівський обласний навчально- 
ку р с о в и й комбінат»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41984324
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання з професії 
8162 Оператор ко і ел ьні

Започаї кування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
К.іаеифіка- 
і ором 
11 рофес і й 
Д К 03:2010

Н а имен у вам 11 я п рофес і ї 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
\ ір\ 11 увапня)

Вид освітньої
діяльності

і

4_

Лі цензо 
ваний 
обсяг 
(осіб)

Рівень 
професійної 
( професій но- 
техніч мої) 
освіти

8162 Опера гор котельні Професійно- 25 Перш ий
технічне (початковий)
навчання



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
______ _______  (п р о ф е с і н Н О - Г Є X н і ч н ої) о с в і ч и____ ___________________

Започачкування провадження освітньої діяльності за професією 
7215 Строп альн и к_( профес ій і і о-те \ 11 іч не і іавчан 11 я )_________________________________________

Вих. №  заяви юридичної особи 201 
В.\. №  заяви юридичної особи 

; 601 0 9.5-20

да і а 02.04.2020
дата 07.04.2020

; Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівський обласний навчально-
ку р с о в и й ком бі па ї»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41984324
Вид освітньої діяльності, зазначений Професійно-технічне навчання з професії

і юридичною особою у заяві
І_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7215 Стропальник

Запона і кл вання провадження осві тньої діяльності за професією:
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Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
у сфері фахової передвищої освіти Сокирянському вищому професійному

училищу
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 

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

Вих. № заяви юридичної особи 164 дата 30.03.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
1263/0/9-20

дата 08.04.2020

Найменування юридичної особи Сокирянське вище професійне училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02549018

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 18
Виробництво та 

технології 181 Харчові технології зо

2. 20
Аграрні науки та 

продовольство
208 Агроінженерія зо



Про звуження провадження освітньої діяльності Вищому навчальному 
закладу «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у 
формі товариства з обмеженою відповідальністю) у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
40

дата 17.03.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
1260/0/9-20

дата 08.04.2020

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад 
«Східноєвропейський університет 
економіки і менеджменту» (у формі 
товариства з обмеженою 
відповідальністю)

Ідентифікаційний код юридичної особи 14204539
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань Код і найменування напряму

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг, 

осіб
підготовки, спеціальності денна/заочна/вечірня

форма
денна/заочна/вечірня

форма

Підготовка бакалаврів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит 30/30/0 0/0/0

Підготовка магістрів
1 0201 Культура 8.02010501

Документознавство та 
інформаційна діяльність

10/10/0 0/0/0

2 0203 Гуманітарні 
науки

8.02030304 Переклад 10/0/0 0/0/0

3 ! 0304 Право 8.03040101 Правознавство 30/30/0 0/0/0
4 0305 Економіка та 

підприємництво
8.03050201 Економічна 
кібернетика

10/0/0 0/0/0

5 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

40/40/0 0/0/0

6 і 0305 Економіка та 
1 підприємництво

8.03050701 Маркетинг 10/10/0 0/0/0

7 ! 0305 Економіка та 
| підприємництво
і

8.03050801 Фінанси і 
кредит (за спеціалізованими 
програмами)

15/15/0 0/0/0



8 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 Облік і аудит 25/12/0 0/0/0

9 0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060101 Менеджмент 
організацій і
адміністрування (за видами 
економічної діяльності)

25/0/0 0/0/0

10 1401 Сфера 
обслуговування

8.14010101 Готельна і 
ресторанна справа

20/0/0 0/0/0

11 1801 Специфічні 
категорії

8.18010013 Управління 
проектами

25/0/0 0/0/0

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

спеціальності
Ліцензований

обсяг Встановити

Підготовка спеціалістів

1 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа

140 0

1
02 Культура і мистецтво 022 Дизайн 25 0

3 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 160 0

4 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 200 0

5 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

70 0

6 07 Управлінйя та 
адміністрування

073 Менеджмент 200 0

7 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг ПО 0

8 08 Право 081 Право 110 0

_____________________Для відокремлених структурних підрозділів_____________________
Коледж економіки і управління Вищого навчального закладу «Східноєвропейський університет 

економіки і менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)
______________________ (адреса: 18005, м. Черкаси, вул. Ільїна, 421)______________________
___________________________ Ідентифікаційний код 26358130___________________________

Підготовка молодших спеціалістів
1 0201 Культура 5.02010501 Діловодство 20/20/0 0/0/0
2 0304 Право 5.03040101 Правознавство 50/30/0 0/0/0
3 0305 Економіка та 

підприємництво
5.03050401 Економіка 
підприємства

20/20/0 0/0/0

4 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050702 Комерційна 
діяльність

25/0/0 0/0/0

5 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський 
облік

20/20/0 0/0/0

6 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

5.07010602 Обслуговування 
та ремонт автомобілів і 
двигунів

30/25/0 0/0/0

7 1401 Сфера 
обслуговування

5.140103 01Туристичне 
обслуговування

20/20/0 0/0/0

Звенигородська філія Вищого навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки і 
менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

_____________ (адреса: 20200, Черкаська обл., м. Звенигородка, вул. Шевченка, 35)_____________



з
Ідентифікаційний код 25728091

Підготовка молодших спеціалістів
1 0201 Культура 5.02010501 Діловодство 25/25/0 0/0/0
2 0305 Економіка та 

підприємництво
5.03050401 Економіка 
підприємства

25/25/0 0/0/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський 
облік

25/25/0 0/0/0

4 0306 Менеджмент і 
адміністрування

5.03060101 Організація 
виробництва

25/0/0 0/0/0

Канівська філія Вищого навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки і 
менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

(адреса: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Київська, 34)
Ідентифікаційний код 21370557

Підготовка молодших спеціалістів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський 
облік

20/20/0 0/0/0

2 0306 Менеджмент і 
адміністрування

5.03060101 Організація 
виробництва

25/0/0 0/0/0

3 0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка

5.05010101 Обслуговування 
програмних систем і 
комплексів

20/0/0 0/0/0

4 1401 Сфера 
обслуговування

5.14010301 Туристичне 
обслуговування

15/15/0 0/0/0

В межах загального ліцензованого обсягу по заочній формі навчання для відокремленого 
структурного підрозділу Білоцерківський центр дистанційно-заочного навчання Вищого 

навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі
товариства з обмеженою відповідальністю)

(адреса: 09113 Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 260 А )
Ідентифікаційний код 26376286

Підготовка бакалаврів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030507 Маркетинг 0/10/0 0/0/0

Підготовка спеціалістів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
7.03050701 Маркетинг 0/10/0 0/0/0

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

спеціальності
Ліцензований

обсяг Встановити

Підготовка спеціалістів

1 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 10 0

В межах загального ліцензованого обсягу по заочній формі навчання для відокремленого 
структурного підрозділу Дніпродзержинський центр дистанційно-заочного навчання Вищого 
навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі

товариства з обмеженою відповідальністю)
________ (адреса: 51928 Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Гайдамацька, 3)________
__________________________ Ідентифікаційний код 26329631__________________________

Підготовка бакалаврів
і 1 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030507 Маркетинг 0/10/0 0/0/0

: 2 0305 Економіка та 6.030509 Облік і аудит 0/10/0 0/0/0



підприємництво
Підготовка спеціалістів

1 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050701 Маркетинг 0/10/0 0/0/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 0/10/0 0/0/0

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

спеціальності
Ліцензований

обсяг Встановити

Підготовка спеціалістів

1
07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 10 0

2 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 10 0

В межах загального ліцензованого обсягу по заочній формі навчання для відокремленого 
структурного підрозділу Львівський центр дистанційно-заочного навчання Вищого навчального 

закладу «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі товариства з
обмеженою відповідальністю)

(адреса: 79024 м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 102)
Ідентифікаційний код 26306883

Підготовка бакалаврів
1 0201 Культура 6.020105

Документознавство та 
інформаційна діяльність

0/10/0 0/0/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 0/30/0 0/0/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 0/30/0 0/0/0

Підготовка спеціалістів
1 0201 Культура 7.02010501

Документознавство та 
інформаційна діяльність

0/10/0 0/0/0

2 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050701 Маркетинг 0/30/0 0/0/0

3 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 0/30/0 0/0/0

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

спеціальності
Ліцензований

обсяг Встановити

Підготовка спеціалістів

! і 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа

10 0

' 2
07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг зо 0

л:> 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування зо 0



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Житомирської області 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вих. № заяви юридичної особи 02-10/144 Дата 07.04.2020
Вх. № заяви юридичної особи 615/0/9.5-20 дата 09.04.2020
Найменування юридичної особи Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Житомирської 
області

Ідентифікаційний код юридичної особи 26278282
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації за 
програмою функціонального 
навчання керівного складу та 
фахівців, діяльність, яких пов’язана 
з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захисту 
спеціальності 263 Цивільна безпека

Ліцензований обсяг 65 осіб (з урахуванням строків 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3

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

- склад проектної групи (Коцюба І. Г. має вищу освіту зі спеціальності 
Екологія та охорона навколишнього середовища, кандидат технічних наук 
21.06.11 Екологічна безпека, доцент кафедри екологія; Кравець О. В. -  вища 
освіту зі спеціальності Організація та техніка протипожежного захисту; 
Спепанов М. Л. має вищу освіту зі спеціальності Цивільна безпека ) не 
відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, оскільки лише 2 науково- 
педагогічних працівника мають кваліфікацію відповідно до спеціальності 
263 Цивільна безпека;

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» наявна інформація не про всі 
приміщення, якими користується заклад освіти і на які надано копії документів 
про право користування приміщеннями (додаток 4 до Ліцензійних умов);

- у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщеннями» потребує уточнення інформація про площу приміщень, 
оскільки згідно з наявними договорами про надання послуг взагалі відсутня 
площа окремих приміщень, а площа спортивного залу взагалі відсутня;

- догори про надання послуг з харчування ( № 47 від 23.10.2019) та про



надання послуг з проживання (№ 48 від 23.10.2019) втратили чинність 
31.12.2019 (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове забезпечення (відсутня 
інформація по спеціальність отриманої освіти і кваліфікацію у Кравець О. В.) та 
матеріально-технічне забезпечення (наявна інформація не про всі приміщення, 
якими користується заклад освіти і не завантажено відповідні документи), що є
порушенням вимог пункту 43 Ліцензійних умов.______________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої

діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Бережанський агротехнічний коледж» у

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

діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
77

дата 07.04.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
599/0/9.5-20

дата 07.04.2020

Найменування юридичної особи Національний університет біоресурсів і 
природокористування України

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493706

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

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

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

39214900

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері фахової передвищої 
освіти за спеціальністю 231 Соціальна 
робота галузі знань 23 Соціальна робота

Ліцензований обсяг 90 осіб (на рік)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- - за матеріалами справи якісний склад проектної групи зі спеціальності 231 
Соціальна робота не відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрема, 
з трьох осіб проектної групи дві особи не мають відповідної кваліфікації із 
зазначеної спеціальності:

- Гальчак Т. В. -  кандидат педагогічних наук, вища освіта за спеціальністю 
«Практична психологія та мова і література», стаж педагогічної роботи 17 років, 
досвід практичної роботи за відповідною спеціальністю відсутній;

- Лещук І. В. - вища освіта за спеціальністю «Практична психологія», стаж 
педагогічної роботи 14 років, досвід практичної роботи за відповідною 
спеціальністю відсутній.



Крім того, звертаємо увагу, що значення показника площі приміщень, 
зазначених у Додатковій угоді (від 18 травня 2017 р.) до угоди про безоплатне 
користування нежитловими приміщеннями та іншим майном від 06 вересня 
2016 р. за адресою Тернопільська область, м. Бережани, вул. Академічна, 20 
(Документ № 4 Ліцензійної справи), не відповідає площі приміщень вказаних у 
таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у  
навчальному процесі» (Документ № 8 ліцензійної справи) за цією ж адресою, що
потребує уточнення.________________________________________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в 
електронних відомостях.
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Перелік
здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 

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. Приватний заклад освіти «Навчально-науково-виробничий кластер 
морегосподарського комплексу»

2. Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту

п3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Путивльський 
професійний ліцей»



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

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

В  и х. №  заяв и ю р и д и ч н ої о с о о и 
Вх. №  заяви юридичної особи

51 дата
дата

10.04.2020
14.04.2020

630/0/9.5-20__________
І Іайменуваиия юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи 
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначеі і і

I Ірнватпий заклад освіти «Навчально-
II а у ко во- в и роб 11 и ч и й кластер
морегос подарськоі о ком плексу»_________
42798816
7241
Електрик судновий

юридичною осооою у заяві___________________________________________________________________
Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання -  10

Перепідготовка - 5
________ _________________________ ___ _ Підвищення кваліфікації - 5_________________

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

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів України 
від 30 грудня 2015 р. №  1187 (із тлінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету М іністрів України від 10 грання 2018 р. №  347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт І частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами справи договори №  61/1978 від 01.10.2019 р. (термін дії 
договору 5 років, площа навчальних приміщень, бібліотеки, спортивної зали, 
гуртожитку 3334 кв. м.) і №  61/1832 від 10.04.2019 р. (термін дії договору 5 років, 
площа навчальних приміщень 3334 кв, м.) оформлені з порушенням вимог 
Цивільного кодексу України (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
| підприємців та громадських формувань заклад створений 06.02.2019 року, а у

матеріалах справи відсутній статистичний звіт про фінансові результати здобувана 
за 2019 рік ( порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи дисципліна навчального плану «Електротехніка з 
основами промислової електроніки» не забезпечена викладачем (таблиця 2 додатку 
16 до Ліцензійних умов, порушення пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- копії освітньо-кваліфікаційних характеристик із зазначеної професії не 
затверджені в установленому порядку (порушення підпункту 6 пункту 73

І Ліцензійних умов).
Крім того, пояснювальні записки до робочих навчальних планів не містять 

! інформації про вид підготовки, розряд (професійно-технічне навчання,
І перепідготовка, підвищення кватііфікації).____________________________________________

_____________ Пропозиції щодо усу ненця недоліків:____________________
1) подати нові заяви про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;___________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 

і Закону і Ліцензійних умов.



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

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

Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБ0 43

дата 07.04.2020

Вх. №  заяви юридичної особи 
585/0/9.5-20

дата 07.04.2020

Найменування юридичної особи Чернігівський професійний ліцей 
залізничного транспорту

Ідентифікаційний код юридичної особи 02548860
Вид освітньої діяльності, код та 
най м сі і у ва пня 11 рофес ії. тазі іа ч сі і і 
юридичною особою у заяві

6113
Озеленювач

Ліцензований обсяг за заявою 1 Іервинна-професійна підготовка - 23
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. №  1 187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 

І Кабінету М іністр ів України від 10 травня 2018 р. №  347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами справи робочий навчальний план з первинної професійної 
підготовки кваліфікованих робітників 2 (1-2)-го і 3-го розрядів розрахований на 
1009 годин, що не відповідає вимогам Стандарту професійної (професійно- 
технічної) освіти С П (П Т )0  61 13.А .01.30-201 8 з професії 6113 Озеленювач - 
923 години:

- за матеріалами справи дисциплін) робочого навчального плану із зазначеної 
; професії «Охорона праці» викладатиме Вовк Р. В., який не мас документа про

проходження підвищення кваліфікації із зазначеної дисципліни (порушення 
пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи дисципліна робочого навчального плану «Ф ізична 
культура» не забезпечена викладачем (таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов.,

| порушення пункту І додатку 14 до Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи у наявності документи про вищу освіту Душко Н. О. та 

Рубан І. В, а підтверджуючі документи, що вони змінили прізвища на Кардаш Н. О. 
та Новик І. В. відсутні (порушення підпункту 7 пункту 73 Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану мають навчально-методичне 
забезпечення, а саме дисципліна «Ф ізична культура» (таблиці 1, 2 додатку 18 до 
Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочого навчального плану із зазначеної професії 
забезпечені підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою 
навчальною літературою, а саме дисципліни «Ф ізична культура», «Спеціальна

і технологія озеленення та зеленого будівництва міст» (таблиця 2 додатку 19 до 
! Ліцензійних умов, порушення підпункту 1 пункту 3 додатку 15 до Ліцензійних
умов)._______________ ___________________________________________________________________________

____________________  11 рої і озиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;____________________________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



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

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

Вих. № заяви юридичної 
особи Відсутній

дата 01.04.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
583/0/9.5-20

дата 07.04.2020

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547429

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

8322 Водій автотранспортних засобів 
(категорія В)

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  25 осіб; 
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 освітньої 

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

-відсутнє навчально-методичне забезпечення (порушення пунктів 4-11 
таблиці 2 додатку 15 за формою таблиці 1 додатку 18 до Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з 
професії 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В), що не відповідає 
вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти 
ДСПТО 8322.01.00.60.24-2012 (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 до 
Ліцензійних умов);

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

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) заклад 
освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації про матеріально- 
технічне забезпечення (відсутня інформація про площу приміщень) та про кадрове 
забезпечення (наявна інформація не про всіх викладачів, а також відсутня 
інформація про спеціальність отриманої освіти і кваліфікацію у майстрів 
виробничого навчання) (порушення вимог пункту 72 Ліцензійних умов);

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

Слід також зазначити, що заклад освіти подав документи, які не передбачені
ліцензійними умовами, зокрема пунктом 73.____________________________________
______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.__________________________ _
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах._______



Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини сьомої статті 
24 Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  09511660) у зв’язку з його 
реорганізацією шляхом приєднання до Інституту державного управління та 
наукових досліджень з цивільного захисту (ідентифікаційний код юридичної

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
встановити

Денна
форма

Заочна
форма

Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного
захисту

(ідентифікаційний код юридичної особи -  43533709)
Перепідготовка спеціалістів

1 1702 Цивільна
безпека

7.170203001 Пожежна безпека 0 50

Інші види освітньої діяльності

Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захисту, начальницького 
складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та 
керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі 
знань 1702 «Цивільна безпека». Всього на рік (осіб)_______

850

Підвищення кваліфікації викладачів 
дисципліни «Безпека життєдіяльності». 
Всього на рік (осіб)_______________________

навчальної 500

Підвищення кваліфікації державних службовців У-УП 
категорій посад, керівників державних підприємств, 
установ і організацій МНС України за напрямом 1501 
«Державне управління». Всього на рік (осіб)______________



4 Підвищення кваліфікації викладачів дисципліни 
«Цивільний захист» для вищих навчальних закладів 
України. Всього на рік (осіб)

150

5 Підвищення кваліфікації державних службовців II—VII 
категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 
1501 «Державне управління». Всього на рік (осіб)

300

Підготовка спеціалістів

1 26 Цивільна
безпека

261 Пожежна безпека 50

Інші види освітньої діяльності

1 Підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захисту, начальницького 
складу органів і підрозділів служби цивільного захисту та 
керівного складу і фахівців сил цивільного захисту у галузі 
знань 26 «Цивільна безпека». Всього на рік (осіб)

850

2 Підвищення кваліфікації державних службовців У-УІІ 
категорій посад, керівників державних підприємств, 
установ і організацій ДСНС України за напрямом 07 
«Управління та адміністрація». Всього на рік (осіб)

300

3 Підвищення кваліфікації державних службовців II—VII 
категорій посад у сфері цивільного захисту у галузі знань 
07 «Управління та адміністрування».
Всього на рік (осіб)

300

Підготовка магістрів
1 26 Цивільна

безпека
261 Пожежна безпека

зо

2

28

Публічне 
управління та 

адміністрування
281

Публічне 
управління та 

адміністрування
20

Підготовка докторів філософії
1

28

Публічне 
управління та 

адміністрування
281

Публічне 
управління та 

адміністрування
5

(підстава: постанова КМУ від 5 лютого 2020 № 49 «Про утворення Інститут 
державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту»; заява 
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту від 13.04.2020 
№ 288-0250-25 (вх. МОН від 15.04.2020 № 1281/0/9-20).


