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

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п

Найменування (здобувачів ліцензій) ліцензіатів

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

2. Запорізький національний університет

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА 
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії 
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_____________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 263 Цивільна 
безпека у галузі знань 26 Цивільна безпека____________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
285/01-1

дата 27.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
324/0/9.5-20

дата 27.02.2020

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

09822784

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
263 Цивільна безпека

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

64 особи (з урахуванням строків навчання)



Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії 
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_____________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 013 Початкова 
освіта у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка___________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
01.01-20/339

дата 21.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
310/0/10.1-20

дата 24.02.2020

Найменування юридичної особи Запорізький національний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125243

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
013 Початкова освіта

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 особи (з урахуванням строків навчання)



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_____________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для 
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 012 Дошкільна 
освіта у галузі знань 01 Освіта / Педагогіка___________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
01.01-20/340

дата 21.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
311/0/10.1-20

дата 24.02.2020

Найменування юридичної особи Запорізький національний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125243

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

підвищення кваліфікації за спеціальністю 
012 Дошкільна освіта

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 особи (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії 
у сфері НІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльності 
у сфері IIІСЛЯДИІІЛРІЧНОЇ освіти для осіб з вищою освітою___________

Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації 
за програмою функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність 
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захист)' 
за спеціальністю 263 Цивільна безпека у галузі знань 26 Цивільна безпека _______

Вих. № заяви юридичної особи 
01-04/104

Дата 25.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
332/0/10.1-20

Дата 27.02.2020

Найменування юридичної особи НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26260603

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 за 
спеціальністю 263 Цивільна безпека

Ліцензований обсяг 60 осіб (з урахуванням строків навчання)



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

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

№
з/п Найменування ліцензіатів

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

2. Професійно-технічне училище 
№ 48 м. Новомосковська



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

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

Вид провадження ОСВІ'ГНЬОЇ діяльності у сфері професійної
(11 рофес І Й110-3 ех IIІ Ч 11 ої) о с в і т и ______________________

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 
8334 Водій паваптажувача (профссійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації)

Вих. №  заяви юридичної особи 133 дата 24.02.2020
Вх. №  заяви юридичної особи 
321/0/10.1-20

дата 26.02.2020

1 Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Чернігівський обласний навчально- 
курсовий комбінат»

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

Професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації з професії 
8334 Водій навантажувача

Започаткування провадження осві гньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Н а й м е н у■ в а н н я п р о ф е с і ї 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

8334 Водій навантажувача Професійно-
технічне
навчання

10 І Іерший 
(почаїковий)

8334 Водій наваїтіажувача Підвищення
кваліфікації

20 Другий
(базовий)



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

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно
___________________________ технічної) освіти___________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 4121 Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних___________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 35 дата 25.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
315/0/10.1-20

дата 25.02.2020

Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 48 
м. Новомосковська

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541763
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 4121 Обліковець з 
реєстрації бухгалтерських даних

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код
згідно 3 
Класифік 
а-тором 
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензова 
ний обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

4121 Обліковець 3 
реєстрації 

бухгалтерських 
даних

Первинна професійна 
підготовка

ЗО Другий
(базовий)



Перелік ліцензіагів,
яким оформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Харківський радіотехнічний коледж

2. Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

3. Житомирське музичне училище ім. В. С. Косенка 
Житомирської обласної ради

4. Приватний вищий навчальний заклад «Одеський коледж комп'ютерних 
технологій «Сервер»

5. Мелітопольський інститут державного та муніципального управління 
«Класичного приватного університету»

6 . Київське державне хореографічне училище



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 77 20.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
736/0/9-19

дата 25.02.2020

Найменування юридичної особи Харківський радіотехнічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21188157

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 12 Інформаційні
технології 121

Інженерія
програмного
забезпечення

90

2. 12 Інформаційні
технології 123 Комп’ютерна

інженерія 90

3. 17 Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації та 

радіотехніка 60

4. 17 Електроніка та 
телекомунікації 171 Електроніка 25

5. 13 Механічна
інженерія 131 Прикладна

механіка зо

6. 13 Механічна
інженерія 133 Г алузеве

машинобудування зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту »)

Вих. № заяви юридичної особи
П-1 1/12-335

дата 17.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи
382/0/10-19

дата 19.02.2020

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
«Європейський університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

24366800

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Бізнес-коледж Приватного вищого навчального закладу «Європейський 

університет» (ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу -  40487422)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.

02 Культура і 
мистецтво

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

15

2.
05 Соціальні та 

поведінкові 
науки

051 Економіка 25

о Д.
07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування
40

4.
07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси,

банківська справа 
та страхування

40



5.
07 Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент ЗО

6. 08 Право 081 Право 50

7.
10 Природничі

науки
101 Екологія 15

8.
12 Інформаційні

технології
121 Інженерія

програмного
забезпечення

40

Криворізька філія Приватного вищого навчального закладу 
«Європейський університет» (ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу -24984886)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05
Соціальні та 
поведінкові 

науки
051 Економіка 15

2. 12 Інформаційні
технології 122 Комп’ютерні науки 15

Львівська філія Приватного вищого навчального закладу 
«Європейський університет» (ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу -  25255095)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування
ЗО

2. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент зо

3. 12 Інформаційні
технології 121

Інженерія
програмного
забезпечення

20

Черкаська філія Приватного вищого навчального закладу 
«Європейський університет» (ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу -  25947580)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 05
Соціальні та 
поведінкові 

науки
051 Економіка 50



12 Інформаційні
технології 122 Комп’ютерні науки 20



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
ЗО

дата 30.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
270/0/10-20

дата 05.02.2020

Найменування юридичної особи Житомирське музичне училище ім. В. С. 
Косенка Житомирської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02215012

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Мистецтво 025 Музичне

мистецтво
82



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 12 дата 26.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
792/0/9-20

дата 28.02.2020

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
«Одеський коледж комп'ютерних 
технологій «Сервер»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

23863821

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
12 Інформаційні

технології
121 Інженерія

програмного
забезпечення

зо

2.
12 Інформаційні

технології
122 Комп’ютерні

науки
зо

о
О.

02 Культура і 
мистецтво

022 Дизайн зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
3/20

дата 20.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
213/0/10-20

дата 28.01.2020

Найменування юридичної особи Мелітопольський інститут державного 
та муніципального управління 
«Класичного приватного університету»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33351361

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж Мелітопольського інституту державного та муніципального 

управління «Класичного приватного університету» (ідентифікаційний 
код відокремленого підрозділу юридичної особи -  40200502)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 08 Право 081 Право зо

2. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
зо

3. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент зо

4. 24 Сфера
обслуговування 241 Г отельно- 

ресторанна справа зо



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

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

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 22 дата 26.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
776/0/9-19

дата 27.02.2020

Найменування юридичної особи Київське державне хореографічне 
училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214946

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
02 Культура і 

мистецтво
024 Хореографія ЗО



Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Вінницький національний аграрний університет для
Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького
національного аграрного університету

2.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету

3. Комунальний вищий навчальний заклад "Уманський гуманітарно- 
педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка"

4. Донецький університет економіки та права

5.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського 
національного торговельно-економічного університету

6.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету

7. Одеський державний університет внутрішніх справ

8. Житомирський агротехнічний коледж

9. Мукачівський державний університет



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. №  заяви юридичної особи 
01.1-32-322

18.02.2020

Вх. №  заяви юридичної особи 
750/0/9-20

26.02.2020

Найменування юридичної особи Вінницький національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 00497236
Найменування в і до крем л'С 11 о го 
структурного підрозділу юридичної особи

Немирівський коледж будівництва, 
економіки та дизайну Вінницького 
національного аграрного 
університету

1 Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

01350972

Вид звуження провадження освітньої діяльності сфері вищої освіти для 
1 Іемирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну Вінницького

національною  аграрного університету
Притінення част ини провадження освітньої діяльності за спеціальностями:

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./в.ф.
Н.)

Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н./ 

в.ф.н.)
Підготовка молодших спеціалістів:

(відповідно до постанови Кабінету М іністрів України від 20.06.2007 №  839)
1. 0601 5.060101 13 50/20/0 0/0/0

Будівництво та 
архі іектура

0801
1 еоделя та

Монтаж, 
обслуговувавня 
устаткування і 
систем
і азоностачаїїня 
5.08010102 
Зсмдетюрядкуван ня

25/0/0 0/0/0

Зменшення част ини провадження освітньої діяльності за спеціальностями:
1. 0601

Будівництво та 
архітектура

5.06010101 
Будівництво та 
експлуатація 
будівель і споруд

100/40/0 0/2/0



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 355/110 06.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 303/0/10-20 11.02.2020
Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 

економічний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Коломийський економіко-правовий 
коледж Київського національного 
торговельно-економічного 
університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

23925539

■у* •  •  •  ■ •  •Вид звуження провадження освітньої Д І Я Л Ь Н О С Т І  у сфері В И Щ О Ї  О С В І Т И

Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Код і найменування 
професії Види професійної 

підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

Іідготовка молодших спеціалістів
1. 07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

120 60

2. 08 Право 081 Право 90 40



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 37 дата 12.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 375/0/10-20 дата 19.02.2020
Найменування юридичної особи Комунальний вищии навчальний 

заклад "Уманський гуманітарно- 
педагогічний коледж імені 
Т. Г. Шевченка"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125645
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва галузі 
знань

код і найменування 
спеціальності

Ліцензований
обсяг Встановити

Підготовка бакалаврів
1. 01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 200 70
2. 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта 100 50
3. 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво)
60 20

4. 01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта 50 20
5. 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 70 ЗО



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 01.18/20 дата 19.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 739/0/10-20 дата 25.02.2020
Найменування юридичної особи Донецький університет економіки 

та права
Ідентифікаційний код юридичної особи 22012958
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з /п

Ш и ф р  і н а з в а  

г а л у з і  з н а н ь
К о д  і н а й м е н у в а н н я  н а п р я м у  

п і д г о т о в к и ,  с п е ц і а л ь н о с т і

Л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с іб
( з а  л і ц е н з і є ю )

В с т а н о в и т и  
л і ц е н з о в а н и й  о б с я г ,  

о с іб
д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я

ф о р м а
д е н н а / з а о ч н а / в е ч і р н я

ф о р м а

Підготовка бакалаврів
1. 0304 Право 6. 030401 Правознавство 55/50/0 0/0/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

55/45/0 0/0/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 25/25/0 0/0/0

4. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.30509 Облік і аудит 15/15/0 0/0/0

Підготовка спеціалістів
1. 0304 Право 7. 03040101 Правознавство 40/30/0 0/0/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

50/50/0 0/0/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 Фінанси і кредит 
(за спеціалізованими 
програмами)

20/15/0 0/0/0

4. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.3050901 Облік і аудит 25/25/0 0/0/0

Підготовка магістрів
1. 0304 Право 8. 03040101 Правознавство 20/0/0 0/0/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

10/20/0 0/0/0



3. 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050801 Фінанси і кредит 
(за спеціалізованими 
програмами)

10/15/0 0/0/0

Перепідготовка спеціалістів:
1. 0305 Економіка та 

підприємництво
7.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

10/15/0 0/0/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 Фінанси і кредит 
(за спеціалізованими 
програмами)

15/10/0 0/0/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.3050901 Облік і аудит 15/15/0 0/0/0

Для відокремлених структурних підрозділів:
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА ПРИВАТНОГО ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА»
(адреса:84507, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Некрасова, 1, 

ідентифікаційний код 26480629
Підготовка бакалаврів

1. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства

25/20/0 0/0/0

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» 

«ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ»
(адреса:84507, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Некрасова, 1, 

ідентифікаційний код 37435209
1. 0304 Право 5. 03040101 Правознавство 25/0/0 0/0/0
2. 0305 Економіка та 

підприємництво
5. 03050801 Фінанси і кредит 40/0/0 0/0/0



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 358/115 06.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 302/0/10-20 11.02.2020
Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 

економічний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Хмельницький торговельно- 
економічний коледж Київського 
національного торговельно- 
економічного університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

01546706

т і  •  « і  •  •  ж  •  • •  •Вид звуження провадження О С В І Т Н Ь О Ї  діяльності у сфері В И Щ О Ї  О С В І Т И

Припинення провадження освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Код і найменування 
професії Види професійної 

підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 

обсяг, осіб

Денна/заочна/
вечірня

форми навчання

Денна/заочна/
вечірня

форми навчання
Підготовка молодших спеціалістів

1. 0201 Культура 5.02010501
Діловодство 30/0/0 0/0/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050201
Інформаційна
діяльність
підприємства

30/0/0 0/0/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050702
Комерційна
діяльність

30/30/0 0/0/0

4. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050801 Фінанси 
і кредит 60/30/0 0/0/0

5. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050802 
Оціночна діяльність 30/15/0 0/0/0



6. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050901
Бухгалтерський
облік

30/0/0 0/0/0

7. 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03051001 
Товарознавство та 
комерційна 
діяльність

90/30/0 0/0/0

8. 0517 Харчова 
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарсь 
кої продукції

5.05170101 
Виробництво 
харчової продукції 90/60/0 0/0/0



Про звуження провадження освіт ньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіт и

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

Вих. № заяви юридичної особи 589/101 Дата 26.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 767/0/9-20 Дата 27.02.2020
Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 

економічний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117
Найменування відокремленого 
структурного підрозділ) юридичної особи

Вінницький торговельно-економічний 
інститут Київського національного 
тор говел Ьі Ю-е КО НОМ І Ч нОГО Vн і версит ету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

01562987

Вид звуження провадження освіт ньої діяльності у сфері вищої освіт и
Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування напряму 
підготовки, спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг, 

осіб
денна/заочна/вечірня денна/заочна/вечірпя

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 
торговельно-економічного університету

Підготовка бакалаврів
1. 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030503 Міжнародна 

економіка 0/16/0 0/0/0
2. ОлСЬ Економіка та , .6.(Ь(Ь08 Фінанси і кредитпідприємництво 0/8/0 0/0/0
3. 0305 Економіка та 

підприємництво 6.030509 Облік і аудит 0/1 1/0 0/0/0
4. 0306 Менеджмент і 

адміністрування 6.030601 Менеджмент 0/30/0 0/0/0
5. 1401 Сфера 

обслуговування 6.140103 Туризм 0/23/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 
241,242

Дата
04.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи Дата
295/0/10-20, 296/0/10-20 19.02.2020
Найменування юридичної особи Одеський державний університет внутрішніх

справ
Ідентифікаційний код юридичної особи 08571570

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

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий

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

(д.ф.н./з.ф.н./в.ф.н.)
Підготовка спеціалістів

0304 Право 7.03040101 Правознавство 50/50/0 0/0/0
Підготовка магістрів

1801 Специфічні 
категорії

8.18010015 Консолідована 
інформація

50/0/0 0/0/0

Підвищення кваліфікації спеціалістів 
(підвищення кваліфікації за акредитованими 
напрямами (спеціальностями) 0304 Право)

300 0

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий Після звуження

Підготовка спеціалістів
08 Право 081 Право 100 0

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

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий

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

(д.ф.н./з.ф.н./в.ф.н.)
Підготовка бакалаврів

0304 Право 6.030401 Правознавство 300/300/0 5/170/0
0304 Право 6.030402 Правоохоронна 

діяльність
225/160/0 10/20/0



Підготовка магістрів
0304 Право 8.03040101 Правознавство 250/250/0 5/5/0
0304 Право 8.03040201 Правоохоронна 

діяльність
30/30/0 5/5/0

Для відокремлених структурних підрозділів
Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ

(ідентифікаційний код 41049283)
Підготовка бакалаврів

0304 Право 6.030401 Правознавство 155/140/0 5/25/0
0304 Право 6.030402 Правоохоронна 

діяльність
75/60/0 5/5/0

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий Після звуження

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
08 Право 081 Право 40 ЗО



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи Дата
61 24.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи Дата
747/0/9-20 26.02.2020
Найменування юридичної особи Житомирський агротехнічний коледж
Ідентифікаційний код юридичної особи 00727966

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

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий Після звуження

Підготовка молодших спеціалістів
05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка зо 15

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 50 15

07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

60 15

07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 25 15

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

25 15

14 Електрична 
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

85 45

19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

150 50

20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 100 85

Підготовка бакалаврів
14 Електрична 
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

75 50

20 Аграрні науки та 
продовольство

205 Лісове господарство 75 50



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 283 19.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 741/0/9-20 25.02.2020
Найменування юридичної особи Мукачівський державний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 36246368

п  •  **  •  •  1  •  • •  •Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої О С В І Т И

Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Код і найменування 
професії Види професійної 

підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

Денна/заочна/
вечірня
форма

Денна/заочна/
вечірня
форма

Підготовка бакалаврів
1. 0101 Педагогічна 

освіта
6.010101 Дошкільна 
освіта 60/60/0 0/40/0

2. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010102 Початкова 
освіта 120/120/0 0/20/0

3. 0203 Гуманітарні 
науки

6.020303 Філологія* 25/18/0 0/18/0

4. 0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична 
психологія 30/30/0 0/30/0

5. 1401 Сфера 
обслуговування

6.140101 Готельно- 
ресторанна справа 25/10/0 0/10/0

6. 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 30/12/0 0/12/0

Припинення провадження освітньої діяльності за спеціальностями:

7. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104
Професійна освіта 
(Економіка)

30/0/0 0/0/0

8. 0101 Педагогічна 
освіта

6.010104
Професійна освіта 
(Дизайн)

30/0/0 0/0/0

9. 0202 Мистецтво 6.020204 Музичне 
мистецтво* 60/60/0 0/0/0



10. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 8/3/0 0/0/0

11. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит 16/26/0 0/0/0

12. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і 
аудит 10/10/0 0/0/0

13. 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601
Менеджмент 11/13/0 0/0/0

14. 0505
Машинобудування
та
матеріалообробка

6.050503
Машинобудування 9/0/0 0/0/0

15. 0516 Текстильна та 
легка
промисловість

6.051602 Технологія 
виробів легкої 
промисловості

26/3/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності Приватному підприємству 
«Радомишльський аграрний навчально-виробничий центр» 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 25 20.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 710/0/9-20 24.02.2020
Найменування юридичної особи Приватне підприємство 

«Радомишльський аграрний 
навчально-виробничий центр»

Ідентифікаційний код юридичної особи 35545547
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері професійної

(професійно-технічної) освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за професіями:

№
з/п

Код і найменування 
професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб

1. 6131
Робітник
фермерського
господарства

Професійно-
технічне
навчання ЗО 0

2. 7423
Верстатник
деревообробних
верстатів

Професійно-
технічне
навчання,

підвищення
кваліфікації

15 0



Перелік здобувачів ліцензій , 
яким відмовлено у видачі ліцензій 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій

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

2. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Одеської області

о-3. Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

(далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 01-14/46 Дата 21.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 314/0/10.1-20 дата 25.02.2020
Найменування юридичної особи Навчально- метод и ч н и й центр 

цивільного захисту' та безпеки 
життєдіяльності Херсонської області

Ідентифікаційний код юридичної особи 26083443
Вид освітньої діяльності, зазначений післядипломна освіта для осіб з

вищою освітою за програмою 
функціонального навчання
(підвищення кваліфікації) керівного 
складу та фахівців, діяльність, яких 
пов'язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту для потреб 
органів виконавчої влади (органів 
місцевого самоврядування, суб'єктів 
господарювання) спеціальності 263
Цивільна безпека__________________
60 осіб (з урахуванням строків

____________________ _____ __________________ навчан ня)_________________________
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері ПІСЛЯДИГІЛОМНОЇ освіти для осіб з вищою освітою

Ліцензований обсяг

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):

- відсутні копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби 
для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для 
завершення одного повного циклу освітньої діяльності для Навчально-методичного 
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області 
(порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов):

- склад проектної групи не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, 
оскільки до її складу входять лише 2 науково-педагогічних працівника:

- відсутні соціальна інфраструктура, зокрема медичний пункт, спортивний зал. 
стадіон та/або спортивний майданчик (порушення пункту 37 Ліцензійних умов):

- у таблиці 1 «Якісний склад проектної групи, яка утворена у складі навчально- 
методичного центру...» потребує уточнення інформація про те. який заклад 
закінчив Богданов Є. П. та у якому році, оскільки інформація не відповідає даним в 
документі про отриману освіту, а також відсутня інформація про спеціальність 
отриманої освіти (порушення вимог додатку 2 до Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі» потребує уточнення інформація про 
найменування власника майна та найменування та реквізитів документа про право 
користування приміщенням (додаток 4 до Ліцензійних умов);



- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове забезпечення (потребує 
уточнення інформація найменування закладу освіти та про рік закінчення закладу, 
який закінчив Богданов Є. П.) та матеріально-технічне забезпечення (не 
завантажено документ права користування приміщенням для Навчально- 
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської'
області), що є порушенням вимог пункту 43 Ліцензійних умов. _____ __________  і
______________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.________________________________________



/. /V

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 63 дата 28.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
330/0/9.5-20

дата 27.02.2020

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

! Ідентифікаційний код юридичної особи 09576782
| ІЗид осві тньої діяльності, рівень вищої 

освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Гііслядипломна освіта для осіб з вищою 
освітою шляхом започаткування 
підвищення кваліфікації за програмою 
функціонального навчання керівного 
складу та фахівців, діяльність яких 
пов'язана з організацією і здійсненням 
заходів з питань цивільного захисту у 
галузі знань 26 Цивільна безпека зі 
спеціальності 263 Цивільна безпека

Ліцензований обсяг -

Ліцензований обсяг за заявою 
' юридичної особи

56 осіб (з урахуванням строків навчання 
на тиждень)

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

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

- за матеріалами справи у договорі оренди нежиглового приміщення № 15/52 
від 30.10.2001 року (адреса: м. Одеса. ІЗ. Арнаутська, 95) зазначено площу -  
294.6 кв. м.. а в акті нриймагіпя-неретачі -  118, 8 кв. м. (підпункт 3 пункту 46

! Ліцензійних умов):
- до договору оренди від 08.10.2019 року (адреса: м. Одеса, вул. Чорноморського 

козацтва, 66-а) не долучено акт приймання передачі майна, що передбачено 
підпунктом 2.1 зазначеного договору (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);

- концепція освітньої діяльності за спеціальністю не містить інформацію про 
орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати слухачам, 
про порядок оцінювання результатів навчання (порушення підпункту 5 пункту 46 
Ліцензійних умов);

- відомості про забезпечення приміщеннями навчального призначення та
іншими приміщеннями не містять інформацію про наявність спортивного залу, 
гуртожитку, медичного пункту (таблиця 2 додатку 4 до Ліцензійних умов, 
порушення пункту 37 Ліцензійних у мов); ____________________________________



І - у відомостях про склад проектної групи зі спеціальності невірно зазначена 
: вища освіта Клочка В. В., а саме «Організація бойового та оперативного 
забезпечення військ (сил) цивільного захисту», а у дипломі про вищу освіту - 
«Організація бойового та оперативног о забезпечення військ (сил)»;

- у текстовому описі у довільній формі щодо використання інформаційних 
ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, 
стадіонів, інших об'єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу 
фахової гіередвищої освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з 
урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з 
відповідними ліцензованими обсягами відсутня інформація про забезпеченість 
навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням, про доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю іа інших маломобільних груп населення
(порушення пунктів 33 (2-й абзац) і 34 Ліцензійних умов)._______________________________

____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1) подати нову заяву про отриманні ліцензії на провадження освітньої діяльності

здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 
відповідно Ліцензійних ум ов:_______________________________________________________________

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



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
01/226

дата 24.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
316/0/10.1-20

дата 25.02.2020

Найменування юридичної особи Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла Коцюбинського

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125094

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

підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників закладів 
освіти та установ за спеціальністю 011 
Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка

Ліцензований обсяг 25 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері післядипломної
освіти для осіб 3 вищою освітою

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

- у матеріалах справи відсутні:
1) копії документів, що засвідчують право оперативного управління чи 

користування основними засобами для здійснення навчального процесу за 
адресою: м. Вінниця, вул. Острозького, 32 (навчальний корпус № 1). (Згідно з 
Свідоцтвом про право власності на будівлі та споруди № 438 від 31.03.2005 р. 
власником приміщень за вищевказаною адресою є Міністерство освіти і науки 
України);

2) інформація про доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю 
або інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до 
будівлі, навчальних аудиторій та об’єктів інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил І стандартів, що повинно бути 
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель і споруд, який 
має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, уповноваженою на 
проведення зазначених обстежень (порушення вимог пункту 33 Ліцензійних 
умов).



Потребує уточнення інформація про загальну площу приміщень закладу за 
адресою: м. Вінниця, вул. Острозького, 32 (навчальний корпус № 1). За 
матеріалами справи (таблиця 2 «Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються в навчальному процесі») площа навчальних приміщень за 
вищевказаною адресою становить 13019,7 кв. м., а за даними Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЕБО) - 13103,4 кв. м.

Крім того, звертаємо увагу на невідповідність даних у таблиці 2 щодо 
наявності в університеті приміщень за адресами м. Вінниця, вул. Замостянська, 
22 та вул. Замостянська, 20 і інформацією в ЄДЕБО (до матеріалів ліцензійної 
справи необхідно додати копію рішення міськради про перейменування вулиць
за вищевказаними адресами та внести відповідні зміни до ЄДЕБО).____________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в 
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов;
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов.



Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Одеський державний екологічний університет для
Херсонського гідрометеорологічног технікуму Одеського державного
екологічного університету

2. Комунальний заклад «Маріупольський медичний коледж»

3. Дніпровський державний коледж технологій та дизайну

4.
Луцький національний технічний університет для 
Любешівського технічного коледжу Луцького національного 
технічного університету



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи
5

Дата 21.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи
305/0/10.1-20

дата 24.02.2020

Найменування юридичної особи Одеський державний екологічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26134086

Найменування відокремленого 
підрозділу юридичної особи

Херсонський гідрометеорологічний 
технікум Одеського державного 
екологічного університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
підрозділу юридичної особи

02572226

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка фахового молодшого 
бакалавра за спеціальністю 193 Геодезія 
та землеустрій галузі знань 19 
Архітектура та будівництво

Ліцензований обсяг 100 осіб (на рік)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої О С В І Т И

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

1) відсутні копії документів, що підтверджують майнові права Херсонського 
гідрометеорологічного технікуму на основні засоби для здійснення навчального 
процесу за адресами: м. Херсон, вул. Віктора Гошкевича, 11; м. Херсон, вул. 
Причальна, 90; м. Херсон, 3 затон р. Дніпро, що не відповідає вимогам підпункту 
3 пункту 64 Ліцензійних умов;

2) якісний склад проектної групи з трьох осіб із вказаної спеціальності не 
відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрема у керівника проектної 
групи відсутній стаж педагогічної роботи не менш як п'ять років, у членів 
проектної групи відсутня кваліфікація відповідно до спеціальності, яка 
підтверджується документом про освіту чи науковим ступенем або досвідом 
практичної роботи за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій, а саме:

Полухов Али Ясин огли, керівник проектної групи, кандидат 
сільськогосподарських наук (спеціальність - сільськогосподарська меліорація),



документи про вищу освіту за кваліфікаціями: інженер-будівельник, інженер- 
меліоратор, науково-педагогічний стаж 1 рік;

Безніцька Н.В., кандидат сільськогосподарських наук (спеціальність - 
сільськогосподарська меліорація), документи про вищу освіту за спеціальністю 
Гідромеліорація;

Бут І. В., документ про освіту за спеціальністю Гідрологія суші.
3) у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень...» вказаний 

державний акт про користування землею не є документом, що підтверджує право 
власності або оперативного управління або користування засобами для 
здійснення навчального процесу Херсонського гідрометеорологічного технікуму, 
і не відповідає вимогам таблиці 1 додатка 9 до Ліцензійних умов;

4) не забезпечено подання відомостей про кадрове забезпечення до ЄДЕБО 
(Проектна група) відповідно до вимог таблиці 1 «Якісний склад проектної 
групи..» додатка 8 до Ліцензійних умов, що не відповідає вимогам підпункту З 
пункту 64 Ліцензійних умов;

5) не забезпечено подання відомостей про матеріально-технічне
забезпечення до ЄДЕБО (паспорт кожного об’єкта приміщення у модулі 
«матеріально-технічна база») про зазначені у таблиці 2 «Забезпечення 
приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями»:
комп’ютерні лабораторії (94,4 кв. метрів), спортивні зали (67,6 кв. метрів), 
бібліотека (75 кв. метрів), читальні зали (49 кв. метрів), актова зала (109 кв. 
метрів), спортивні споруди (8400 кв. метрів), що не відповідає вимогам підпункту 
З пункту 64 Ліцензійних умов;

6) не забезпечено актуальність відомостей про кадрове забезпечення
відповідно до вимог пункту 63 Ліцензійних умов.____________________________
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________

Подати документи в повному обсязі та оформити документи згідно з 
вимогами Закону та Ліцензійних умов. ___________________________________



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
36

дата 26.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
322/0/10.1-20

дата 26.02.2020

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Маріупольський 
медичний коледж»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011212

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

розширення провадження освітньої 
діяльності шляхом започаткування 
освітньої діяльності за спеціальністю 
226 Фармація, промислова фармація у 
сфері фахової передвищої освіти

Ліцензований обсяг за ліцензією -

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої О С В І Т И

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

- за матеріалами справи якісний склад проектної групи не відповідає 
вимогам пункту 49 Ліцензійних умов, зокрема з 3 осіб член проектної групи 
Аргунова Л. В. (спеціальність за дипломом про вищу освіту -  лікарська справа) 
не має кваліфікації відповідно до спеціальності 226 Фармація, промислова 
фармація;

- згідно розрахунків площа навчальних приміщень становить 746,95 кв. м, 
що не відповідає вимогам пункту 53 Ліцензійних вимог;

- концепція освітньої діяльності розроблена для початкового рівня 
(короткого циклу) вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова 
фармація, що не відповідає рівню освіти, який зазначений у заяві.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері фахової передвищої освіти

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

Вих. №  заяви юридичної особи 
40 Є Д Е Б О

дач а 29.02.2020

Вх. №  заяви юридичної особи 
340/0/9.5-20

дата 02.03.2020

Найменування юридичної особи Дніпровський державний коледж 
технологій та дизайну

Ідентифікаційний код юридичної особи 00301902
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищої освіти у галузі знань 
07 Управління та адміністрування зі 
спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність

Ліцензований обсяг -

' Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

25 осіб

Підстави для прішнятгя рішення про відмову в розширенні провадження 
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Встановлення невідповідності Лі цеп 
діяльності закладів освіти, затвердженим 
від ЗО грудня 2015 р. №  N87 (із змінамт 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 
(пункт 1 частини 3 статті ІЗ Закону), а сам

- за матеріалами справи якісний с 
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
49 Ліцензійних умов, зокрема з шосги осіб 
Литовченко А . А. не мають вищої 
спеціальності:

- у маїеріалах справи відсутні копії 
права на основні засоби для здійснення і

, необхідного для завершення ОДНОГО ІІ( 
Дніпровського державного коледжу техт 

1 землю і довідка бюро технічної інвентари 
Ліцензійних умов);

- концепція освітньої діяльності не міс 
умовами, а саме: про перелік основних ко 
здобувач: про орієнтовний перелік прі 
надавати; про вимоги до рівня освіти 
(порушення підпункту 5 пункту 64 Ліцензі

площа, зазначена у відомостях 
використовується у навчальному процес 
паспортах матеріально-технічної бази, зо 
корпусу становить 1582,1 кв. м. а у паст 
навчального корпусу становить 1670,8 кв.

- відомості про загальну іИ іощ І прими

зійним умовам провадження освітньої 
постановою Кабінету М іністрів України 

і і доповненнями внесеними постановою 
2018 р. №  347) (далі - Ліцензійні умови) 

е:
клад проектної групи зі спеціальності 
діяльність не відповідає вимогам пункту
три особи -  Гулик А . В., Кочнєва У .С . та 

категорії і кваліфікації відповідно до

документів, що підтверджують майнові 
авчального процесу на строк не менший 
)ВІІОГО циклу освітньої діяльності для 
юлогій та дизайну (у  наявності акт на 
зації) (порушення підпункту 3 пункту 64

тять даних, що передбачені Ліцензійними 
мпетентностей, якими повинен оволодіти 
зфесійних кваліфікацій, які планується 

осіб, які можуть розпочати навчання 
йних умов);

про загальну площу приміщень, що 
і, не відповідає площам, зазначеним у 
крема: у відомостях площа спортивного 
орті - 912,60 кв. м; у відомостях площа 
м. а у паспорті - 2545,70 кв. м; 
тень, що використовується у навчальному



процесі, не містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: 
найменування та реквізити документа про право власності або оперативного 
управління, або користування (таблиця 1 додатку 9 до Ліцензійних умов, порушення 
підпункту 7 пункту 64 Ліцензійних умов);

- відомості про обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів не містять 
даних, що передбачені Ліцензійними умовами, на саме: найменування навчальної 
дисципліни; найменування обладнання, устаткування, їх кількість; опис обладнання, 
устаткування (таблиця 3 додатку 9 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 7 
пункту 64 Ліцензійних умов):

- відомості про обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
і спеціалізованих комп'ютерних лабораторій. які забезпечують виконання

навчального плану зі спеціальності не містять даних, що передбачені Ліцензійними 
умовами, а саме: навчальна дисципліна: кількість персональних комп’ютерів із 
строком використання не більше восьми років; наявність каналів доступу до 
Інтерпету (так/пі) (’таблиця 4 додатку 9 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 

І 7 пункту 64 Ліцензійних умов);
- відомості про кількісні і якісні показники матеріально-технічного забезпечення 

не містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме про соціальну 
інфраструктуру закладу освіти (таблиця 5 додатку 9 до Ліцензійних умов, 
порушення підпункту 7 пункту 64 Ліцензійних умов);

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за 
] вищезазначеною спеціальністю не містять даних, що передбачені Ліцензійними 
і умовами, а саме: про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін та

виробничого навчання, про забезпечення програмами і базами для проходження 
практики (таблиці 1. 2 додатку 10 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 
пункту 64 Ліцензійних умов):

- відомості про наявність бібліотеки не містять даних, що передбачені 
Ліцензійними умовами, а саме: найменування бібліотеки; обсяг фондів навчальної, 
наукової літератури, примірників; площа читального залу, кв. метрів, кількість 
місць; примітка (таблиця 1 додатку 1 1 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 
пункту 64 Ліцензійних умов);

- відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю 
не містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: про забезпечення 
підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною 
літературою, про перелік фахових періодичних видань (таблиці 2, 3 додатку 1 1 до 
Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 64 Ліцензійних умов);

- текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об'єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу фахової

і передвишої освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням 
освітньої діядьноеіі за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними 
ліцензованими обсягами не містить даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а 
саме про відсоток мультимедійного забезпечення (порушення пункту 54 (2 абзац) 
Ліцензійних умов):

- інформація, яка підтверджує зазначені для кожного члена проектної групи 
, Додаткові показники, що визначають кваліфікацію члена групи відповідно до

спеціальності у матеріалах справи відсутня (пункт ЗО Ліцензійних умов).___________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
фахової передвишої освіти через модуль «Електронне ліцензування» ЄДЕБО;_______

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



Підстави в і д і у і о в и  у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 1 3 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. №  заяви юридичної особи 
39 ЄДЕЬО

дата ? 9ЛР.2СР0

Вх. № заяви юридичної особи 
341 /0/9.5-20

дата 02.03.2020

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний 
університет

Ідентиоікаційний код юридичної особи 05477296
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Любешівський технічний коледж 
Луцького національного технічного 
університету

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

02540083

Вид осві тньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою V заяві

і '

Підготовка фахівців у сфері фахової 
передвищої освіти у галузі знань 
24 Сфера обслуговування зі 
спеціальності 241 Готельно-ресторанна 
справа

Ліцензований обсяг -

Ліцензований обсяг за заявою юридичної 
особи

ЗО осіб

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

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

- за матеріалами справи якісний склад проектної групи зі спеціальності 
241 Готельно-ресторанна справа не відповідає вимогам пункту 49 Ліцензійних умов.
зокрема з трьох осіб одна особа - Карпік А. 1. не має вищої категорії;

- відомості про забезпечення програмами і базами для проходження практики не 
містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: № , дату підписання, 
сірок дії угод про проходження практики (таблиця 2 додатку 10 до Ліцензійних 
умов, підпункт 8 пункту 64 Ліцензійних умов);

- текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, 
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, 
інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу фахової 
передвищої освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням 
освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними 
ліцензованими обсягами не місти ть даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а 
саме про доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення 
(порушення пункту 53 (2 абзац) Ліцензійних умов);

- копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу



осв і їи  (ректора) відсутні у матеріалах справи (порушення підпункту 12 пункту 64
Ліцензійних у м о в ) . ____ ______ ________

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

фахової передвищої освіти через модуль «Електронне ліцензування» Є Д ЕБ О ;________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно

до Закону і 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. Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернігівський обласний 
навчально-курсовий комбінат»

2. Державний навчальний заклад «Арцизький професійний аграрний 
ліцей»

пД. РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
М. ЗІНЬКІВ

4. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Захарівський 
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))

Вих. № заяви юридичної особи 143 дата 25.02.2020
Вх. Л2 заяви юридичної особи 
334/0/9.5-20

дата 28.02.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Чернігівський 
обласний навчально-курсовий комбінат»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41984324
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8162
Оператор котельні

Ліцензований обсяг за заявою І Ірофесійно-технічне навчання - 25
Вид осві гньої діяльносїї. код іа 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8162
Машиніст (кочегар) 
котельні

Ліцензований обсяг за заявою Пропесійно-технічне навчання - 15
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 

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

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

за матеріалами справи дисципліни навчального плану «Читання 
креслень і схем». «Техніка пошуку робо ти» із професії 8162 Оператор котельні не 
забезпечені викладачами (таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов, порушення 
пункту І додатку 14 до Ліцензійних умов);

- відомості про загальну площу приміщень, що використовуються під час 
освітнього процесу містять інформацію, що не передбачена Ліцензійними умовами 
(таблиця 1 додатку 17 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- відомості про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та
майданчиків за вищезазначеною професією не містять даних, що передбачені 
Ліцензійними умовами, а саме: забезпечення обладнанням, найменування
обладнання необхідна кількість, одиниць фактична кількість, одиниць (таблиця З 
додатку 17 до Ліцензійних умоіз, порушення підпункту 8 пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- у відомостях про забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками не міститься 
інформація про наявність лабораторії «Інформаційні технології», що передбачена

: Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 8162.D.35.ЗО -  2016 
(таблиця 2 додатку 17 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 пункту 73 

І Ліцензійних у м о в ) ; ________



- у відомостях про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень 
та майданчиків відсутня інформація про наявність кабінетів «Електробезпеки», 
«Теплотехніки», що передбачені Державним стандартом професійно-технічної 
освіти ДСПТО 8162.0.35.30 -  2016 (таблиця 3 додатку 17 до Ліцензійних умов, 
порушення підпункту 8 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відомості про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін із 
і вищезазначеної професії не місі ять даних, що передбачені Ліцензійними умовами,

найменування навчальної дисципліни та виду професійно-практичної підготовки 
згідно з навчальним планом (таблиця І додатку 1 8 до Ліцензійних умов, порушення 
підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відомості про забезпечення програмами і базами для проходження практики 
не містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: найменування 
виду практики згідно з навчальним планом, семестр (тиждень), в якому передбачена 
практика (таблиця 3 додатку 18 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 
пункту 73 Ліцензійних умов);

- відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою із професії 8162 Оператор котельні 
не містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: автор (прізвище, 
ім'я та по батькові) підручника, навчального посібника (таблиця 2 додатку 19 до 
Ліцензійних умов, порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов);

- у  матеріалах справи зі професії 8162 Машиніст (кочегар) котельні відомості 
про загальну площу приміщень, що використовуються під час освітнього процесу 
містять інформацію, що не передбачена Ліцензійними умовами (таблиця 1 додатку 
І 7 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відомості про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та
майданчиків за вищезазначеною професією не містять даних, що передбачені 
Ліцензійними умовами, а саме: забезпечення обладнанням, найменування
обладнання необхідна кількість, одиниць фактична кількість, одиниць (таблиця З 
додатку 17 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 пункту 73 Ліцензійних

, умов):
- відомості про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін із

вищезазначеної професії не містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а 
саме: найменування навчальної дисципліни та виду професійно-практичної
підготовки згідно з навчальним планом (таблиця 1 додатку 18 до Ліцензійних умов,

І порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов);
- відомості про забезпечення програмами і базами для проходження практики із 

і професії 8162 Машиніст (кочегар) котельні не містять даних, що передбачені
Ліцензійними умовами, а саме: найменування виду практики згідно з навчальним 
планом, семестр (тиждень), в якому передбачена практика (таблиця 3 додатку 18 до 
Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою із зазначеної професії не містять 
даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: автор (прізвище, ім’я та по 
батькові) підручника, навчального посібника (таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних 
умов, порушення підпункту 10 пункту 73 Ліцензійних умов).

Крім того інформуємо, що заяви та матеріали ліцензійних справ із кожної 
професії формуються окремо і подаються до Міністерства освіти і науки України.

____________________ Пропозиції щодо усунення 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;____________________________________ __________ ________________

І 2) усунули невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Законе і Ліцензійних умов.



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

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

Вих. № заяви юридичної особи 158 дата 28.02.2020
Вх. № заяви юридичної особи 

і 349/0/9.5-20
дата 03.03.2020

І Іайменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Чернігівський 
обласний навчально-курсовий комбінат»

Ідентислкаціинии код юридичної осоои 41984324
Вид оеві і ньої діяльнос ті, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8323
Водій тролейбуса

Ліцензований оосяг за заявою 1 Ірофесійно-технічне навчання - 16 
Підвищення кваліфікації - 8

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

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

- відомості про загальну площу приміщень, що використовуються під час 
освітнього процесу містять інформацію, що не передбачена Ліцензійними умовами 
(таблиця 1 додатку 17 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 8 пункту 73 
Ліцензійних умов);

- відомості про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та 
майданчиків за вищезазначеною професією не містять даних, що передбачені 
Ліцензійними умовами, а саме: найменування обладнання; необхідна кількість, 
одиниць; фактична кількість, одиниць (таблиця 3 додатку 17 до Ліцензійних умов, 
порушення підпункту 8 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відомості про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін із
вищезазначеної професії не містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а 
саме: найменування навчальної дисципліни та виду професійно-практичної
підготовки згідно з навчальним планом (таблиця 1 додатку 18 до Ліцензійних умов, 
порушення підпункту 9 пункту 73 Ліцензійних умов);

- відомості про забезпечення програмами і базами для проходження практики 
не містять даних, що передбачені Ліцензійними умовами, а саме: найменування 
виду практики згідно з навчальним планом, семестр (тиждень), в якому передбачена 
практика (таблиця 3 додатку 18 до Ліцензійних умов, порушення підпункту 9 
пункту 73 Ліцензійних умов):

- відомості про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою не містять даних, що передбачені

і Ліцензійними умовами, а саме: автор (прізвище, ім'я та по батькові) підручника, 
навчального посібника (іаб.інця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов, порушення 

| підпункту 10 пункту 73 } 1 і це п вій 11 их умов)._______________________



____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1) подаси нову заяву 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 
Закону і Ліцензійних умов.



Підстави відмови у розширенні провадженим освітньої діяльності 
ліцензіа гу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-29/65/01

дата 18.02.2020"

Вх. № заяви юридичної особи дата 28.02.2020о ̂  2) Д6/0/ 10. 1-20
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Арцизький 

професійний аграрний ліцей» ___
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546542

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

4212 Касир (в банку)

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  30 осіб
професійно-технічне навчання -  ЗО осіб 

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освіт ньої діяльнос і і V сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінет} Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1 187 (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:

-відсутня копія документу, який підтверджує право користування 
приміщенням за адресою: с. Теплиця, вул. Центральна 166 (згідно з даними з 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЬБО) заклад 
користується навчальними приміщенням за цією адресою) (підпункт 4 пункту 73 
Ліцензійних умов);

-відсутнє інформаційне забезпечення з дисциплін «Комп'ютеризація 
облікової інформації» та «Професійна етика та психологія спілкування» 
(порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов):

відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, 
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень 
(порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов);

- потребує уточнення інформація про строк навчання з професійно-технічного 
навчання, оскільки дані навчального плану та пояснювальної записки 
відрізняються;

- в ЄДЕБО заклад освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації 
про кадрове забезпечення (наявна інформація не про всіх викладачів і майстрів, 
потребує уточнення інформація про посади викладачів та майстрів, стаж роботи і

для осіб



кваліфікаційну категорію), матеріально-технічне забезпечення (не завантажено 
документи, які підтверджують право користування приміщеннями для Державного 
навчального закладу «Арцизький професійний аграрний ліцей») (порушення 
вимог пункту 72 Ліцензійних умов). Слід також зазначити, що розділ матеріально- 
технічне забезпечення заповнюється за кожною адресою, а вже в паспорті цієї
адреси вказується функціональне призначення приміщення._________________
___________________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.



Піде гави відмови у розширенні проваджений освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-29/66/01

дата 18.02.2020

Вх. № заяви юридичної особи дата 28.02.2020
335/0/10.1-20
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Арцизькиі 

професійний аграрний ліцей»___________
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546542

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

4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських 
даних

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  ЗО осіб 
професійно-технічне навчання -  30 осіб

Підс тави для прийня ті я рішення про відмову у розширенні провадження 
осві тньої 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:

-відсутня копія документу, який підтверджує право користування 
приміщенням за адресою: с. Теплиця, вул. Центральна 166 (згідно з даними з 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі -  ЄДЬБО) заклад 
користується навчальними приміщенням за цією адресою) (підпункт 4 пункту 73 
Ліцензійних умов);

-відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисциплін «Охорона праці та 
навколишнього середовища». «Основи культури спілкування та професійної 
естетики» (порушення пунктів 4-1 1 таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов):

-відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Охорона праці та 
навколишнього середовища» (порушення пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до 
Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про забезпечення доступності навчальних приміщень 
для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 
безперешкодний доступ до будівлі, навчальних аудиторій та об'єктів 
інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, 
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень 
(порушення вимог пункту 69 Ліцензійних умов):

-потребує уточнення інформація про сірок навчання з професійно-технічного 
навчання, оскільки дані навчального плану та пояснювальної записки 
відрізняються:

-в ЄДЬБО заклад освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації 
про кадрове забезпечення (наявна інформація не про всіх викладачів і майстрів.



потребує уточнення інформація про посади викладачів та майстрів, стаж роботи і 
кваліфікаційну категорію), матеріально-технічне забезпечення (не завантажено 
документи, які підтверджують право користування приміщеннями для Державного 
навчального закладу «Арцизький професійний аграрний ліцей») (порушення 
вимог пункту 72 Ліцензійних умов). Слід також зазначити, що розділ матеріально- 
технічне забезпечення заповнюється за кожною адресою, а вже в паспорті цієї
адреси вказується функціональне призначення приміщення._____________________
___________________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.



до наказу Міністерства освіти і науки 
України від(Х/.СГ£020 р. № У2; /]

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
відсутній_____________________

дата відсутня

Вх. № заяви юридичної особи 
327/0/10.1-20
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

дата 27.02.2020

РГЛ ЗОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФКСІЙНО- 
ТЬХНІЧНОЇ ОСВІТИ М. ЗІНЬКІВ
05537452

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 -  50 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 ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закон) ). а саме:

-дисципліну «Охорона праці га навколишнього середовища» планується 
закріпити за викладачем Козлов В. М. (вища освіта зі спеціальності Загально- 
технічні дисципліни і праця, при цьому відсутня інформація про наявність 
відповідної психолого-гіедагогічної підготовки або досвіду практичної роботи 
не менше 5 років) (порушення пункту 2 додатку 14 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):

-у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес...» потребує уточнення інформація, оскільки у окремих 
викладачів відсутня інформація про те. в якому році вони отримали вищу 
освіту, а у майстрів виробничого навчання (інструкторів) -  якої категорії 
водійські права вони мають (таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов):

-в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив 
подання актуальної інформації про кадрове забезпечення (потребує уточнення 
інформація про стаж роботи викладачів і майстрів виробничого навчання, а 
також у окремих викладачів відсутня інформація про спеціальність отриманої 
освіти) та про матеріально-технічне забезпечення (не завантажено документи, 
які підтверджують право користування приміщенням, відсутня інформація з 
адресами гуртожитків разом із завантаженими документами про право 
користування ними), а також потребує уточнення інформація в паспортах цмх



приміщень, оскільки відсутня інформація, яка передбачена вимогами таблиці 1 
додатку 15 та таблиці 2 додатку 17 до Ліцензійних умов) (порушення пункту і 
72 Ліцензійних умов). ' ' І

Крім того, в матеріалах ліцензійної справи наявний навчальний план з і 
професійно-технічного навчання за професією 8322 Водій автотранспортних І 
засобів (категорія «В»), у зв'язку з цим потребує уточнення інформація про те. ! 
за яким видом підготовки буде здійснюватися навчання кваліфікованих '
робітників.__________________________________________________________
_________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закон) та Ліцензійних ум о в . _______________ _
2. Усунути певідповіднісіь Ліцензійним умовам > підтвердних документах.



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України в ід04. (7.320 20 р. № 9 2 ~П

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

(відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської 
____________________________діяльності» (далі - Закин))___________

Вих. № заяви юридичної особи 
відсутній_____________________

дата відсутня

Вх. № заяви юридичної особи 
326/0/10.1-20

дата 27.02.2020

Найменування юридичної особи РЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО- 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ М. ЗІНЬКІВ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05537452

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

7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування
первинна професійна підготовка - 30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освіт ньої діяльност і у сфері професійної (професійно-т ехнічної) освіт и___
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 і 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутня кваліфікаційна характеристика або освітньо-кваліфікаційна 
характеристика з професії 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин 
та устаткування за 1-2 розряду (згідно навчального плану, буде присвоєно 1-3 
розряд) (порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

-дисципліну «Охорона праці та навколишнього середовища» планується 
закріпити за викладачем Козлов В. М. (вища освіта зі спеціальності Загально- 
технічні дисципліни і праця, при цьому відсутня інформація про наявність 
відповідної психолого-педагогічної підготовки або досвіду практичної роботи не 
менше 5 років), дисциплін} «Основи енергомепеджменту» - за Костенко Т. М. 
(вища освіта зі спеціальності Управління персоналом та економіка праці) 
(порушення пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов):

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з 
професії 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, 
що не відповідає вимогам Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти 
СП(ПТ)0 7233.С.33.12-2017 (порушення пунктів 1, 4 таблиці 1 додатку 15 до 
Ліцензійних умов);

-у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес...» відсутня інформація про те, в якому році викладач 
Карпюк В. І. отримала вищу освіту (таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов):

-в Єдиній електронній базі з питань освіти заклад освіти не забезпечив 
подання актуальної інформації про кадрове забезпечення (потребує уточнення 
інформація про стаж роботи викладачів і майстрів виробничого навчання, а також 
у окремих викладачів відсутня інформація про спеціальність отриманої освіти) та 
про матеріально-технічне забезпечення (не завантажено документи, які 
підтверджують право користування приміщенням, відсутня інформація з адресами 
гуртожитків разом із завантаженими документами про право користу вання ними).



а також потребує уточнення інформація в паспортах цих приміщень, оскільки 
відсутня інформація, яка передбачена вимогами таблиці 1 додатку 15 та таблиці 2 
додатку 17 до Ліцензійних умов) (порушення пункту 72 Ліцензійних умов).

Крім того, потребує уточнення інформація про строк навчання, оскільки дані
у навчальному плані не відповідають інформації в пояснювальній записці.________

___________________ 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.



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

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

Вих. №  заяви юридичної особи 250 
Вх. №  заяви юридичної особи
348/0/9,5-20________________
Найменування юридичної особи

дата 27.02.2020 
дата 02.03.2020'

Де ржа в н и й ті рофес і й н о-тех нічний
навчальний заклад «Захарівський 
професійний ліцей»__________________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 2096563:
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридич і ю ю особою у заяв і 
Ліцензований обсяг за заявою

7436
Ш вачка

Іервинна-професійна підготовка - 25 
Ірофесійно-технічне навчання - 15

____ _ і Підвищення кваліфікації- 15________________
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. №  І І 87 (із змінами і доповненнями внесеними постановою 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. №  347) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами справи робочі навчальні плани за кількістю  лекційних годин 
не відповідають вимогам Державного стандарту професійно-технічної освіти 
ДС11ТО 7436.С. 14.10 — 2016 з професії 7436 Ш вачка (далі -  Стандарт), зокрема:

1) робочий навчальний план з первинної професійної підготовки 
кваліфікованих робітників 3-го розряду розрахований на 1602 години, а за 
Стандартом - 862 години;

2) робочий навчальний план з професійно-технічного навчання кваліфікованих 
робі т и к ів  
годшш;

1-го розряд) розрахований па 673 години, а за Стандартом -  462

3) робочий навчальний план з підвищення кваліфікації кваліфікованих 
робітників 3-го розряду розрахований на 1127 годин, а за Стандартом - 862 години 
(порушення підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- дисципліни робочих навчальних планів «Українське народознавство», 
«Спеціальне малювання» не забезпечені викладачами (таблиця 2 додатку 16 до 
Ліцензійних умов, порушення пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- майстри виробничого навчання не мають відповідного розряду із професії
7436 Ш вачка (таблиця 2 додатку 16 до Ліцензійних умов);

- не усі дисципліни робочих навчальних планів із зазначеної професії мають 
навчально-методичне забезпечення з дисциплін та виробничого навчання на 

| певному рівні професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечені планами 
| семінарських та практичних занять, а саме «Українське народознавство» (таблиці 1, 
і 2 додаїку 18 до Ліцензійних умов, підпункт 4 пункту 2 додатку 15 до Ліцензійних 
! умов); _  _______ _



- не усі дисципліни робочих навчальних планів забезпечені підручниками, 
навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, а саме: 
«Українське народознавство», «Спеціальне малювання», «Фізична культура» 
(таблиця 2 додатку 19 до Ліцензійних умов, підпункт 1 пункту 3 додатку 15 до 
Ліцензійних умов);

- копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника 
закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) у 
матеріалах справи відсутні (порушення підпункту 1 І пункту 73 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державні електронній базі з питань освіти відсутні сканкогіії 
документів, що засвідчують право власності на майно закладу освіти, сканкопії 
документу про .поступність навчальних приміщень для маломобільних груп
населення (пункт 72 Ліцензійііих умов).____________ ________________________________
___________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Ліцензійних умов;______  _____ _________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.



Додаток Д/
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від СД,0А 2020 р. № $ 2-- й

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 Приватному акціонерному товариству «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  00127522) на підставі ліцензії Вищого навчального 
закладу Інститут дизайну, архітектури та журналістики (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю) (ідентифікаційний код юридичної особи -  
32594570) у зв’язку з його реорганізацією шляхом приєднання до 
Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ідентифікаційний код
юридичної особи -  00127522^ за рівнями та спеціальностями:

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
встановити

Підготовка бакалаврів
1

02
Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 150

2
06 Журналістика 061 Журналістика 60

3

07

Управління та 
адмініструван 

ня
075

Маркетинг (з 
можливістю 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та осіб 
без громадянства)

3 2 0

(з
урахуванням

строків
навчання)

4

19

Архітектура
та

будівництво
191

Архітектура та 
містобудівництво

2 4 0

(з
урахуванням

строків
навчання)



Підготовка магістрів
1

02
Культура і 
мистецтво 022 Дизайн зо

2

07
Управління та 
адмініструван 

ня
073

Менеджмент (з 
можливістю 
здійснювати 
підготовку 

іноземців та осіб 
без громадянства)

956
(з

урахуванням
строків

навчання)

3
07

Управління та 
адмініструван 

ня
075 Маркетинг 87

4
06 Журналістика 061 Журналістика 60

(підстава: заява Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» від 25.02.2020 № 
638 (вх. МОН від 27.02.2020 № 782/0/10-20; лист Вищого навчального 
закладу Інститут дизайну, архітектури та журналістики (у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю) від 14.01.2020 № 14/01 (вх. МОН від 
28.02.2020 № 821/0/9-20).


