
Додаток V

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Приватній установі

«Університет «Київська школа економіки» 
у сфері вищої освіти

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

_________Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти

Вих. № заяви ю ридичної особи 
6695 Є ДЕБО

дата 05.07.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1381/0/9.5-21

дата 06.07.2021

Найменування ю ридичної особи Приватна установа «Університет «Київська 
школа економіки»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40762332

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
за я в і.

підготовка здобувачів вищої освіти на 
першому (бакалаврському) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг 150 осіб (на рік)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від _____2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Київському інституту інтелектуальної власності та права 

Національного університету «Одеська юридична академія» для 
Фахового коледжу Київського інституту інтелектуальної власності та права 

Національного університету «Одеська юридична академія» 
у сфері фахової передвищої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 081 Право у галузі 
знань 08 Право у сфері фахової передвищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6685

дата 05.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1378/0/9.5-21

дата 05.07.2021

Найменування юридичної особи Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного 
університету «Одеська юридична академія»

Ідентифікаційний код юридичної особи 43452672
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Фаховий коледж Київського інституту 
інтелектуальної власності та права 
Національного університету «Одеська 
юридична академія»

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

44179286

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

підготовка здобувані в у сфері фахової 
передвищої освіти за спеціальністю 
081 Право за рівнем фахового молодшого 
бакалавра

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

300 осіб (на рік)



Додаток _3
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ 2021 р. № # 3 -

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу 

«Професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
__________________________ (професійно-технічної) освіти__________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 4113 Оператор з 
обробки інформації та програмного забезпечення (первинна професійна підготовка)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6702

дата 06.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1387/0/9.5-21

дата 06.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Професійно-технічне училище №40 
м. Новоукраїнка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 03071271
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 4113 Оператор з обробки 
інформації та програмного забезпечення

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо , 
ваний 
обсяг 
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

4113 Оператор з обробки Первинна зо Другий
інформації та програмного професійна (базовий)

забезпечення підготовка рівень



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0 3 20 21 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу 

«Професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» 
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 провадження освітньої діяльності за професією 7129 Монтажник 
систем утеплення будівель (первинна професійна підготовка)________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6700

дата 06.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1389/0/9.5-21

дата 06.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Професійно-технічне училище №40 
м. Новоукраїнка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 03071271
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7129 Монтажник систем 
утеплення будівель

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7129 Монтажник систем Первинна 60 Другий
утеплення будівель професійна (базовий)

підготовка рівень



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу 

«Професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» 
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 провадження освітньої діяльності за професією 7129 Монтажник 
систем утеплення будівель (професійно-технічне навчання)__________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6699

дата 06.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1390/0/9.5-21

дата 06.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Професійно-технічне училище №40 
м. Новоукраїнка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 03071271
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 7129 Монтажник систем 
утеплення будівель

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7129 Монтажник систем 
утеплення будівель

Професійно-
технічне
навчання

15 Перший
(початковий)

рівень



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ 2 0 2 1  р. № №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу 

«Професійно-технічне училище №40 м. Новоукраїнка» 
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 провадження освітньої діяльності за професією 7129 Монтажник 
систем утеплення будівель (підвищення кваліфікації)________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6701

дата 06.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1388/0/9.5-21

дата 06.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Професійно-технічне училище №40 
м. Новоукраїнка»

Ідентифікаційний код юридичної особи 03071271
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Підвищення кваліфікації за професією 7129 
Монтажник систем утеплення будівель

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором 
професій 
ДК 03:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)
освіти

7129 Монтажник систем 
утеплення будівель

Підвищення
кваліфікації

15 Другий
(базовий)

рівень



Додаток %
до наказу Міністерства освіти і науки
України від£ ^ 0 2 1  р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
Приватному заклад вищої освіти 

«Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» 
у сфері вищої освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6611

дата 29.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1369/0/9.5-21

дата 30.06.2021

Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти «Івано- 
Франківська академія Івана 
Золотоустого»

Ідентифікаційний код юридичної особи 42133412
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка здобувачів у сфері вищої 
освіти шляхом збільшення ліцензованого 
обсягу за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за рівнем 15 осіб (на рік)
Збільшення ліцензованого обсягу за 
заявою юридичної особи

60 осіб (на рік)
(збільшення з 15 до 60 осіб на рік)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності (збільшенні ліцензованого обсягу) у сфері вищої освіти

Встановлення невідповідності Ліце 
діяльності закладів освіти, затвердж ена 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) 
3 статті 13 Закону), а саме:

- у документі 4 електронної справи 
м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 22) 
не відповідає площі, зазначеній у дого 
підпункту 1 пункту 41 Ліцензійних умов)

- площі навчального корпусу № 2 (ад 
64) становлять (за паспортом) 1012,00 кі 
договорі оренди -  505,9 кв. м. (поруш 
умов);

- відсутній акт приймання передачі 
передбачена вимогами підпункту 3.1 де 
(порушення підпункту 1 пункту 41 ЛІЦЄН'

- відсутня копія документа, який пі 
доступу до будівель, приміщень закла 
маломобільних груп населення, що по 
фахівцем з питань технічного обсте 
кваліфікаційний сертифікат, або відп

нзійним умовам провадження освітньої 
л постановою Кабінету Міністрів України 
(далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини

площі навчального корпусу № 1 (адреса: 
становлять (за паспортом) 2487 кв. м., що 

ворі оренди -  2111,6 кв. іуі. (порушення

зеса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 
і . м., що не відповідає площі, зазначеній у 
ення підпункту 1 пункту 41 Ліцензійних

навчальних приміщень, наявність якого 
)говору оренди від 28.08.2018 р. № 1465 
зійних умов);
дтверджує забезпечення безперешкодного 
ду освіти осіб з інвалідністю та інших 
винно бути документально підтверджено 
ження будівель та споруд, який має 
звідною установою, уповноваженою на 
шення підпункту 8 пункту 41 Ліцензійних

ьності на другому (магістерському) рівні

проведення зазначених обстежень (пору 
умов, пункту 25 Ліцензійних умов);

- відсутня концепція освітньої діял



вищої освіти, яка включає: перелік освітніх програм за спеціальностями, 
інформацію про відповідність стандарту вищої освіти відповідного рівня, 
відповідно до якого ліцензіат планує провадити освітню діяльність (у матеріалах 
справи концепція зі спеціальності 041 Богослов'я, затверджена у 2019 році) 
(порушення підпункту 2 пункту 41 Ліцензійних умов);

- навчальний компонент «Друга іноземна мова (італійська)» викладає 
Іванюк Н. В., яка має вищу освіту зі спеціальності «Релігієзнавство» (кваліфікація -  
викладач релігієзнавства та християнської етики), д. філос. н. (09.00.14 -  богослов'я) 
і не є фахівцем з викладання італійської мови (порушення підпункту 3 пункту 41 
Ліцензійних умов);

- у документі про декларування необхідності збільшення ліцензованого обсягу 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, частково відсутнє обгрунтування 
необхідності збільшення ліцензованого обсягу, зокрема не зазначено площу 
навчальних приміщень, відсутні розрахунки навчальної площі на 1 здобувана освіти 
з урахуванням ліцензійних обсягів усіх діючих ліцензій, відсутні розрахунки щодо 
забезпечення навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням у відсотках
(порушення підпунктів 2 і 3 пункту 39 Ліцензійних умов).__________________________
________________________Пропозиції щодо усунення недоліків_____ _______________

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



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
(збільшення ліцензованого обсягу)

Центру професійно-технічної освіти м. Ж итомира  
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Додаток ______
до наказу Міністерства освіти і науки
України від & £  2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 225 дата 27.04.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1347/0/9.5-21

дата 22.06.2021

Найменування юридичної особи Центр професійно-технічної освіти 
м. Ж итомира

Ідентиоікаційний код юридичної особи 02543584
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8331 Тракторист-маш иніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія А1, А2, 0 1, С І , Ц2)
7233 Слюсар з ремонту дорожньо- 
будівельних машин та тракторів

Ліцензований обсяг за ліцензією первинна професійна підготовка -  
30 осіб

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  
60 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 М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
згідно з переліками, які передбачені Державними стандартами професійно- 
технічної освіти ДСПТО 8331.А .01.50 -  2016 та ДСПТО7233.С.45.20-2016 
(порушення пунктів 1 і 4 таблиці 1 додатка 15 до Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів 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, що не відповідає вимогам пункту 69 Ліцензійних умов.

П ропозиції 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.



Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « &&  » 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Професійно-технічне училище № 44 м. М иргорода

2. Вище професійне училище № 35 м. Стрия

3. Вище професійне училище № 92 м. Сєвєродонецька

4. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище 
професійне училище будівництва»



Додаток Я /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 518 23.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи 5274/0/9-21 29.06.2021
Найменування ю ридичної особи Професійно-технічне училище №  44 

м. М иргорода
Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02546861
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу ю ридичної особи

“

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

-

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

Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки за
професіями:

Коді
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб
(за

ліцен
зією)

Встановити

К оді
найменування

професії

Види
професій

ної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

8331 8331
Тракторист- Тракторист-
машиніст Первинна машиніст
сільськогоспо- професійна сільськогоспо-
дарського підготовка, дарського Первинна
(лісогосподарсь професійно- (лісогосподарсько професій-
кого) технічне 60 го) виробництва на 60
виробництва навчання, (категорія А1, А2, підготов-
(категорія А1, перепідготов- В1) ка
А2,В1) ка, 7233
7233 підвищення Слюсар з ремонту
Слюсар з кваліфікації сільськогосподар-
ремонту ських машин та
сільськогоспо- устаткування



дарських
машин та
устаткування
8322
Водій
автотранспорт
них засобів 
(категорія «С»)

8322
Водій
автотранспортних 
засобів (категорія 
«С»)

2.
7241
Електромон
тер з ремонту та 
обслугову
вання
електроустат
кування
8322
Водій
автотранспорт
них засобів 
(категорія «С»)

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання,
перепідготов
ка,
підвищення
кваліфікації

60

7241
Електромонтер 3 
ремонту та 
обслуговування 
електроустатку
вання 
8322 
Водій
автотранспортних 
засобів (категорія
«С»)

Первинна
професій

на
підготов

ка

60

3.

7124
Столяр
будівельний
7124
Тесляр

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання,
перепідготов
ка,
підвищення
кваліфікації

ЗО

7124
Столяр
будівельний
7124
Тесляр

Первинна
професій

на
підготов

ка

ЗО

4.

5122 
Кухар
5123 
Бармен

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання,
перепідготов
ка,
підвищення
кваліфікації

ЗО

5122 
Кухар
5123 
Бармен

Первинна
професій

на
підготов

ка

ЗО

5. 7122
Муляр
7133
Штукатур
8322

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

60

7122
Муляр
7133
Штукатур
8322

Первинна
професій

на
підготов

ка

60



Водій
автотранспортн 
их засобів 
(категорія «С»)

технічне
навчання,
перепідготов
ка,
підвищення
кваліфікації

Водій
автотранспортних 
засобів (категорія 
«С»)

6.

5122
Кухар
7412
Кондитер

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання,
перепідготов
ка,
підвищення
кваліфікації

60

5122
Кухар
7412
Кондитер

Первинна
професій

на
підготов

ка

60

7.

8322
Водій
автотранспорт
них засобів 
(категорія «В», 
«С»)

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання,
перепідготов
ка,
підвищення
кваліфікації

ЗО

8322
Водій
автотранспортних 
засобів (категорія 
«В», «С»)

Первинна
професій

на
підготов

ка

ЗО



Додаток £
до наказу Міністерства освіти і науки України
від 2021 р. № _____

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

(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

В их. № заяви ліцензіата 125 дата 29.06.2021

Вх. № заяви ліцензіата 5387/0/9-21 дата 06.07.2021

Найменування ліцензіата Вище професійне училище № 35 м. Стрия
Ідентифікаційний код ліцензіата 02545488

Звуження провадження освітньої діяльності за професіями:

Код
проф
есії

Вид
професійної
підготовки

Ліцен Встановити
Найменування

професії
зован

ий
обсяг

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг

8113

8113

Помічник бурильника 
експлуатаційного та 
розвідувального буріння 
свердловин на нафту й 
газ
Бурильник 
експлуатаційного та 
розвідувального буріння 
свердловин на нафту й 
газ

Первинна
професійна
підготовка,
перепідготовка,
підвищення

кваліфікації

60 Первинна
професійна
підготовка

60

8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія «С»)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
239

Дата 23.06.2021

і Вх. № заяв юридичної особи 5386/0/9-21 Дата 06.07.2021
І Іайменування юридичної особи Вище професійне училище № 92 м. 

Сєвєродонецька
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541190

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

Звуження виду професійної підготовки за професіями:

№
з/п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Лі цензо 
ваний 
обсяг, 

осіб 
(за

ліцензіє
ю)

Встановити

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Лі цензо 
ваний 
обсяг, 
осіб

1. 5220
Продавець 

непродовольч 
их товарів

Первинна 
професійна 
підготовка, 

перепід готов 
ка

ЗО 5220
Продавець 

непродовольчи 
х товарів

Первинна
професійна
підготовка

ЗО



Додаток У
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від 2021 р. № «/V- <-*-

П ро звуж ення провадж енн я осв ітн ьо ї д іяльн ості л іцензіату  
у сфері проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
211

22.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи 5384/0/9-21 06.07.2021
Найменування ю ридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Харківське вище 
професійне училищ е будівництва»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02547843
Вид звуж ен ня провадж енн я осв ітн ьо ї д іяльн ості у сфері проф есійної

(проф есійно-технічної) освіти
Звуж ення п ровадж енн я части н и  осв ітн ьо ї д іяльн ості проф есійної п ідготовки за

проф есіям и:

№
з/п

Код і найменування 
професії Види професійної 

підготовки

Ліцензований
обсяг.
осіб

(за ліцензією)

Встановити:

Ліцензований 
обсяг, осіб

1.

і

7122 Муляр 

7133 Ш тукатур

Первинна професійна 
підготовка

Перепідготовка
зо

зо

0



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

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

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

Вих. № заяв ю ридичної особи 
б/н

Дата б/д

Вх. № заяв юридичної особи 5385/0/9-21 Дата 06.07.2021
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Сєвєродонецький професійний 
ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02540738
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері професійної

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

№
з/п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб
(за

ліцензіє
ю)

Встановити
і

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

1. 5141
М анікюрник

5141
Педикюри и к

Первинна
професійна
підготовка

ЗО
5141

М анікюрник
Первинна

професійна
підготовка

ЗО

І
_________ ..1



Додаток У р
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ^ 2 0 2 1  р.

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Державному університету ’’Одеська політехніка” для відокремленого  

структурного підрозділу ’’Березівське вище професійне училище 
Державного університету ’’Одеська політехніка” у сфері фахової

передвищ ої 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 ю ридичної особи 
1254/152-02

дата 24.06.2021

Вх. № заяви юридичної особи
5420/0/9-21

дата 07.07.2021

Найменування ю ридичної особи Державний університет "Одеська 
політехніка"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43861328

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

Для відокремленого структурного підрозділу
Відокремлений структурний підрозділ ’’Березівське вище професійне 

училищ е Державного університету "Одеська політехніка” 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу -

43868611)
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 18
Виробництво та 

технології
182

Технології легкої 
промисловості

зо

2. 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 60



Додаток 1 1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « 0 #  » 2021 № 3

Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Комунальний заклад Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно- 
педагогічний фаховий коледж"

2. Військовий інститут тел екому ні каці й та інформатизації імені Героїв Крут

оЛ>.
Сумський національний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу "М аловисторопський фаховий коледж 
імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету

4. Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний 
університет"

5. Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка

6. Приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління"

7. "Класичний приватний університет" для Ф ілії Класичного приватного 
університету у місті Кременчук

8. Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління"

9. Заклад вищої освіти "М іжнародний університет бізнесу і права"

10. Національна академія Державної прикордонної служби України 
ім. Богдана Хмельницького

11. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

12.
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України

13.
Київський національний університет імені Тараса Ш евченка для Інституту 
Управління державної охорони України Київського національного 
університету імені Тараса Ш евченка

14. Комунальний заклад вищої освіти "Кам'янський медичний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради"

15.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку для 
Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж зв'язку та 
інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку

16.
Національний університет "Львівська політехніка" для Відокремленого 
структурного підрозділу "Хмельницький політехнічний фаховий коледж 
Національного університету "Львівська політехніка"
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17.
Національний університет "Львівська політехніка" для Відокремленого 
структурного підрозділу "Техніко-економічний фаховий коледж 
Національного університету "Львівська політехніка"

18.
Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет 
"Народна українська академія"

19.
Західноукраїнський національний університет для Єреванського навчально- 
наукового інституту Західноукраїнського національного університету

20. Ізмаїльський державний гуманітарний університет

21.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
М иколаївської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет

22.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
Черкаської філіяї Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет

23.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
Уманськаої філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет"

24.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад вищої освіти Східно
європейський слов'янський університет"

25.
Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології 
ім.В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України"

26.
Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН 
України"

27.
Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради"

ю оо Одеський державний екологічний університет

29. Ж итомирський агротехнічний коледж

ЗО.
Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю 
імені Сержа Лифаря"

31. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

32.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку для 
Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж вимірювань 
Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку"

л  о
3 3 .

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку для 
Відокремленого структурного підрозділу "Білоцерківський навчально- 
виробничий цен тр Державного університету інтелектуальних технологій і 
зв'язку"

34. Малинський фаховий коледж



Додаток л /

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ / р .  №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи Дата

6595 29.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
5272/0/9-21 29.06.2021

Найменування юридичної особи Комунальний заклад Київської
обласної ради "Білоцерківський
гуманітарно-педагогічний фаховий
коледж"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37381693

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 150



Додаток У Ґ .У

до наказу М іністерства освіти і

науки України
від <£>?,£>?- 20 ^  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
190/1012 25.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5331/0/9-21 01.07.2021

Найменування юридичної особи Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут

Ідентифікаційний код юридичної особи 24978555

Переоформити ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, 
ліцензований обсяг ЗО (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для 

доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Озброєння та 
військова 

техніка 
(освітньо- 

професійна)

255 Озброєння та 
військова техніка

другий
(магістерський)

рівень

зо



Додаток

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
190/1012 25.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
5331/0/9-21 01.07.2021

Найменування юридичної особи Військовий інститут телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 24978555

Переоформити ліцензію  за спеціальністю 253 Військове управління (за видами 
збройних сил), ліцензований обсяг 100 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, 

необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове 
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично 

здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Управління
діями

підрозділів
зв'язку

253 Військове 
управління (за 

видами збройних 
сил)

перший
(бакалаврський)

рівень

40

Військове 
управління (за 

видами 
збройних сил)

253 Військове 
управління (за 

видами збройних 
сил)

перший
(бакалаврський)

рівень

60



Додаток $ 9

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 20 с?/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи Дата
190/1012 25.03.2021
Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
5331/0/9-21 01.07.2021

Найменування юридичної особи Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут

Ідентифікаційний код юридичної особи 24978555

Переоформити ліцензію  за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, 
ліцензований обсяг 65 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для 

доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Озброєння та 
військова 

техніка

255 Озброєння та 
військова техніка

перший
(бакалаврський)

рівень

15

Спецозброєння
та

робототехнічні
військові

комплекси

255 Озброєння та 
військова техніка

перший
(бакалаврський)

рівень

50



Додаток У. 4 0

до наказу М іністерства освіти і 

науки України
від & & & *  2 0 ^ / р . №  Ж - , .

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
190/1012 25.03.2021
Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
5331/0/9-21 01.07.2021

Найменування юридичної особи Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут

Ідентифікаційний код юридичної особи 24978555

Переоформити ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, 
ліцензований обсяг 10 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, 

необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове 
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично 

здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Озброєння та 
військова 

техніка 
(Освітньо- 
наукова)

255 Озброєння та 
військова техніка

третій (освітньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень

10



Додаток У / З

до наказу М іністерства освіти і
науки України

від 0У. 20 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи Дата

6603 29.06.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
5283/0/9-21 29.06.2021

Найменування ю ридичної особи Сумський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 04718013

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу ю ридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"М аловисторопський фаховий коледж 
імені П.С. Рибалка Сумського 
національного аграрного університету"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу ю ридичної особи

26378248

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 25
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Додаток у /А  У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ /  р. №

Прь нсрерформлсшіи ліцензій на провадження освітньої діяльності 
, ■ у сфері ВИЩОЇ освіти

іЬ:;:і;го:: ідно до п\ нк і у 5 частини сьомої с іатті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
; пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закон) України «Про внесення змін до 
у' деямі.х законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

----------ї---*-------------------------------------------------
!3их. ЛУ заяви юридичної особи Дата
5 б і 6 30.06.2021
•
43л. Лд заяви юридичної особи Дата
5І306Л/9-21 01.07.2021
і Іанменування юридичної особи
:| і/

Приватний вищий навчальний заклад 
"Нікопо льськиїї ек0н 0м ІЧ11 и й
університет"

Ідентифікаційний код юридичної особи 20250006

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

—

Рівень вищої осві ти
Л і це 11 з о в а 11 и її обсяг, 

осіб (на рік)

1 ї ерш и ї ї (бакал аврегжи її) р і вен і. 245
Другий (магієіерсьілій) рівень 100



Додаток / А  f
до наказу Міністерства осв-іти і
науки України
від о *  lS)*£s р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6615 30.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5303/0/9-21 01.07.2021
1 Іаймену вашія юридичної особи Харківський національний технічний

у  • університет сільського господарства
імені Петра В аси лейка

ідентифікаційний код юридичної особи 00493741

Переоформи ти ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

1 ї ерш и П (ба калавреьки Гі) р і вен ь 2595
Другий (магістерський) рівень 1325
Третій (освіт иьо-ііауковиії/освітньо-творчий) рівень 55



Додаток У /  £
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 0 9 . о *  2 0 ^ / р .  №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пунк ту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

3 їїх. № заяви юридичної особи Дата
66 14 30.06.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5305/0/9-21 01.07.2021
1 іатіменувапня юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад

"Кропивницький іі(сгитут державіюго
та муніципального управління"

Іден тифікаційний код юридичної особи 38858340

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої осві ти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Л іцензо ван и й обся г. 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 60
Пер ш и й (бакалаврсь кий) р і вень 90
Другий (магістерський) рівень зо



Додаток у /  7
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 4РЛ 2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(віхіповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Віїх. № заяви юридичної особи Дата
6625 ’ ; 01.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5327/0/9-21 01.07.2021
І Іаііменуваиня юридичної особи "Класичний приватний університет"
Ідентифікаційний код юридичної особи 19278502
Найменування відокремленого Філія Класичного приватного
структурного підрозділу юридичної особи університету у місті Кременчук

1 ден ти ф і кап і й н и й к од в і д о к р е м л єн о го 
структурного підрозділу юридичної особи

40124867

Переоформи ти ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг1, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 50



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 

і науки України
! ■ від <??. о ?  2 0 ^  р. №
: , ? * і

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
У сфері В И Щ О Ї ОСВІТИ і

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
66:47 02.07.2021

■
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5345/0/9-21 02.07.2021
Найменування юридичної особи Державний заклад "Державна

екологічна академія післядипломної
освіти та управління"

Ідентифікаційний код юридичної особи 19491035

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням'ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Другий (магістерський) рівень 85
Третій (освітньо-)іауковий/освітньо-творчий) рівень 23



Додач о к У /-У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20«^/ р. №

Про переоформлення ліцензій па провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

В;їх. Л2 заяви юридичної особи Дача
6646 02.07.2021
Вх. Лга заяви юридичної особи Дата
5346/0/9-21 02.07.2021
ІІанменувашія юридичної особи Заклад вищої освіти "Міжнародний

університет бізнесу і права"
Ідентифікаційний код юридичної особи 21307754

Переоформиш ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіт и із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензованіїй обсяг, 

осіб (на рік)

'Перший (бак а л а в р с ь к и і і) р і ве н ь 270
Другий (магістерський) рівень 51
Третім (освігньо-науковий/освітньо-творчий) рівень зо



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої осип и

:
! (відповідно до пункту 5 частини сьомої статгі 24 Закону України «Про нищу освіту/>, 
.пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6643

Дата
02.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5349 0/9-21

Дата
02.07.2021

і Іапменувапия юридичної особи Національна академія Державної 
прикордонної служби України ім. 
Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код юридичної особи 14321481

: Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіт и із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсягу 

осіб (на рік)

Ії ерш иїї (ба кал аврськи й) р і вен ь 300
•Другий (магістерський) рівень 120
Третій (осві гиьо-ііауковий/освітньо-творчий) рівень 10



Додаток у / /  / /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від £>& 0 ?  20 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Внх. № заяви юридичної особи Дата
6645 , 02.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5347/0/9-2! 02.07.2021
1 іанменувапня юридичної особи Інститут підготовки кадрів державної 

служби зайнятості України
Ідентифікаційний код юридичної особи 16305291

Переоформи ги ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Л і це н з о ва н 11 й о б с я г. 

осіб (па рік)

11 ершиі і (бакаланрський) рівень 105
Другий (магістерський) рівень 190
Третій (освітньо-пауковий/освітньо-творчий) рівень 50

і



Додаток /А л е
до наказу Міністерства освіти і
науки України

.У. : від 20<я?  ̂ р. № e f f  -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту••>, 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вмх. № заяви юридичної особи Да і а
6648 02.07.2021
В\. № заяви юридичної особи Дата
6344 .0 /0 -21 02.07.2021
! Іанменування юридичної особи Інститут мистецтвознавсіва.

фольклористики та етнології ім. М. Г. 
Рильського НАМ України

Ідентифікаційний код юридичної особи 05417006

■Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (па рік)

Третій (оеД шьо-науковнй 'освітньо-творчий) рівень 12



Додаток Л*/* Л
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ /р .  №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Впх. № заяви юридичної особи 
6641

Дата
01.07.2021

Вх. №. заяви юридичної особи 
5325/0/9-21

Дата
01.07.2021

11 а й м єн у в а 11 ] і я юри д іічпої особ и Київський національний універстпот 
імені Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070944
Н а й мен у в аш і я в і до крем л с н о го 
структурного підрозділу юридичної особи

Інститут Управління державної 
охорони України Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

37471084

Переоформити ліцензію за спеціальністю 251 Державна безпека, ліцензований обсяг 
80 (на рік), другий (.магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для 

якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на 
відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

І Іазва осві тньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Л і цензова н и й обе я г, 
осіб (на рік)

Охоронна 
діяльній 11> та 

безпека 
(Освітньо- 

професійна)

251 Державна безпека другий
(магістерський)

рівень

80



Додаток у / / /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від О ?  20л^/р . № -

Про переоформлення ліцензій па провадження освітньої діяльнос ті
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Них. Хя заяви юридичної особи 
6624

Дача
01.07.2021

Вх. Хв заяви юридичної особи 
5328/0/9-21

Дата
01.07.2021

Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти 
11Ка м' я нсь кий медич н и й коледж1! 
Дні і іропетровської обласної ради"

1 лей ЛІК мкаціііний код юридичної особи 02011166

Переоформи ти ліцензію за спеціальністю 223 Медсестри нство, ліцензований обсяг 
100 (на строк навчання), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу 

до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами па відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсяг)' без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензованії й 
об ся г,

осіб (на рік)
Ссс і римська 

справа
223 Медсестри неТБО перший

(бакалаврський)
рівень

25



Додаток / / / Г "
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій па провадження освітньої діяльност і
у сфері вищої освіт и

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Впх. № заяви юридичної особи 
6642

Дата
01.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5332/0/9-21

Дата
02.07.2021

Найменування юридичної особи Державний університет 
інтелектуальних технологій і зв'язку

Ідентифікаційний код юридичної особи 43997335
Н а й м єн у в а и н я в і до крем л е н о го
струк турного підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурі 1 ий підрозділ 
"Фаховий коледж зв'язку та 
інфор м аги зації Державного 
у н і в ер с итету і н те л екту а л ь н и х 
технологій і зв'язку"

І д еш ті ф і кац і й н 11 й код в ідо крем леї і ого 
структурного підрозділу юридичної особи

44116304

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої осві ти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 100



Додаток / / / / V
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від еру, РР 20оґґ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. .N2 заяви юридичної особи 
6621

Дата
0 1 .0 7 .2 0 2 1

Вх. Л2 заяви юридичної особи Дата
5315/0/9-21 0 1 .0 7 .2 0 2 1

І Іанмеиувания юридичної особи Національний університет- "Львівська 
політехніка"

Ідентифікаційний код юридичної особи 0 2 0 7 1 0 1 0

1 Іаймен} ваипя відокремленого Відокремлеиий структуриий п ідрозділ
структ у рного підрозділу юридичної особи 1' Хм ельн ицьки й по л ітех ніч н и й ф ах о в: і і і 

коледж Національного університету 
"Львівська політехніка"

ідей і ифікаційпий код відокремленого 
етручетурі [ого підрозділу юридичної особи

39с31 7 7 5 2

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіт и із 
збереж енням  ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцеизований обсяг, 

осіб (на рік)

1 Іершиіі (бакалаврський) рівень 15



Додаток ^ / / .  / ?
! до наказу Міністерства освіти і

* і
•і - науки України

від р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльнос ті
у сфері вищої освіти

, . * -І *
(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 

пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
" деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

• ь

Вик. № заяви юридичної особи 
6622 ■{

Дата
01.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
53.13''6/9-21 01.07.2021
Найменування юридичної особи Національний університет "Львівська 

політехніка"
Ідентифікаційний код юридичної особи 02071010
Н а ймен звання в і; ю к р е м л е і-і ого Відокремлений структурний підрозділ
структурного підрозділу юридичної особи "Техиіко-економічний фаховий коледж 

Національного університет)7 "Львівська 
політехніка"

Ідеитифікаційііий код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

03363128

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перши й (бака;іаврський) р і вень 60



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від &■?- 20*^/' р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльност і
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої етапі 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6620 01.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
53 і 6/0/9-21 01.07.2021
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

Харківський гумані тарний університет 
"Народна українська академія"

Ідентифікаційний код юридичної особи 21228109

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освїги із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензоваїі ий обся г, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 215
Другий (магістерський) рівень 60
Третій (освітньо-науковип/освітньо-творчий) рівень 14



Додаток //і*  / $
до наказу Міністерства освіти і
науки У країни
від 20«*^ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6686 05.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5377/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Західноукраїнський національний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 33680120
Найменування відокремленого Єреванський навчально-науковий
структурного підрозділу юридичної особи інститут Західноукраїнського 

національного університету.
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 360
Другий (магістерський) рівень ЗО



Додаток у / .  £ 0
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 оЛ' р. № ,

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6671 02.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5358/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 02125467

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) 140
Перший (бакалаврський) рівень 1240
Другий (магістерський) рівень 475
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 45



Додаток / / - Я /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 20 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6674

Дата
02.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5355/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

"Європейський університет"
Ідентифікаційний код юридичної особи 24366800
Найменування відокремленого Миколаївська філія Приватного вищого
структурного підрозділу юридичної особи навчального закладу "Європейський 

університет"
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

24782190

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 140



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 20«^/ р. № <Ґ<У

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6672

Дата
02.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5359/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

"Європейський університет"
Ідентифікаційний код юридичної особи 24366800
Найменування відокремленого Черкаська філія Приватного вищого
структурного підрозділу юридичної особи навчального закладу "Європейський 

університет"
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

25947580

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 235



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6673

Дата
02.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5357/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

"Європейський університет"
Ідентифікаційний код юридичної особи 24366800
Найменування відокремленого Уманська філія Приватного вищого
структурного підрозділу юридичної особи навчального закладу "Європейський 

університет"
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

24417265

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 165



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від £>& 20 о?ґ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6690 06.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5395/0/9-21 06.07.2021
Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою

відповідальністю "Заклад вищої освіти
' V • .........., ’ - - • Східно-європейський слов'янський

університет"
Ідентифікаційний код юридичної особи 38330147

•' Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 325
• і-



Додаток у /  Л Г
до наказу Міністерства освіти і
науки України

■; від 0  ? 2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
І і у сфері вищої освіти

(відповідно До пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пуийу 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення осві тньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6687

Дата
05.07.2021

Вх.: Лг9 заяви юридичної особи Дата
5378/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Державна установа "Інститут проблем

ендокринної патології
■" , , - ім.В.Я.Дапилевського Національної

академії медичних наук України"
Ідентифікаційний код юридичної особи 02012131

Переоформи і и ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

................ Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

.Третій (бсвітньо-пауковий/освітньо-творчий) рівень 10

і

і



Додаток , / / , ? £
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 0 Я  20 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Впх. № заяви юридичної особи Дата
6688 05.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5382/0/9-21 06.07.2021
Найменування юридичної особи Державна установа "Інститут проблем

" у ' • ; ■
ендокринної патології 
ім.В.Я.Данилевського Національної 
академії медичних наук України"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02012131

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 Медицина, ліцензований обсяг 10 (на 
рік), третій (осві гньо-науковий/освітиьо-творчий) рівень, необхідною для доступу 

до Професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 

'.фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а 
. . саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
Ендокринологія
.... (Освіти ьо-

' наукова)

222 Медицина третій (осві тиьо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень

10



Додаток у / ,
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 0 *  20*2/ р. №

Про псресформлімши''ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(йідполі іно до м\ акту 5 частині! сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Гіро внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері зишої освіти»)

Них. Лд заяви юридичної особи Дата
6 6-г4 06.07.2021
Вх. Мз заяви юридичної особи Дата
53УЗ ї)/о-21 06.07.2021
І Ілймеиувапня юр: ідпчної особи Державна наукова установа "Центр

і ні і оваційн их м єдиним х тех поло гі іі
• , .. . ........  . . НА!і України"
Ідентифікаційний код юридичної особи 05417590

Переоформити лінеизіюда спеціальністю 222 Медицина, ліцензований обсяг 24 (на 
стр.ск ізап.чаиня). : реч іП (освп іп.о-на\ ковий/осві гнг>о-творчий) рівень, необхідною 

для доетупх до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за 
; ;освї 11гі\;и програмами; на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється 

підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження 
. і ; ліцензування, а саме:

' ІН 'а .т ’т. К С ”. і Іа з в а Р ів е н ь  Г.П1Ц О Ї Ліцензований
иС ЗІТ ІЛ  О Ї С П С ІЩ і і!:!!ОС ТІ с п е ц іа л ь н о с т і о с в і т и о б с я г .

п р о т р е  м и о с іб  (н а  р ік )

Медицина:
х ір у р г ія

(Осьіти.ю-
і іл у к е ’д з )

2 2 2 М е д и  ц и н а тр е т ій  ( о с в і т н ь о -  

и а у к о в и й / о с в іт н ь о -  

т в о р ч и й )  р ів е н ь

6

і



Додаток _ у / л г
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ ^  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких Законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

!
Вих. № заяви юридичної особи Дата
6676 05.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5363/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Комунальний заклад вищої освіти

"Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради"

Іден тифікаційний код юридичної особи 02137097

Переоформи ти ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Другий (магістерський) рівень 45
Третій (оовітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 10

. :



Додаток у / / .
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від £?& &71 20«?/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

■(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про виїду освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. заяви юридичної особи Дата
6670 03.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5365/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Одеський державний екологічний 

університет
Ідей шфікацііціий код юридичної особи 26134086

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 25 (на рік), 
другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої 

запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному 
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням 

ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Екологічна 
■ .політика і. і »

право 
(.Ос В І'тньо- 

, професійна)

ссо

Право другий
(магістерський)

рівень

25



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 с / / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6675 05.07.2021
Вх. Лл заяві! юридичної особи Дата
5364/0/9-21 05.07.2021
1 іаііменувапия юридичної особи Житомирський агротехнічний коледж
Ідентифікаційний код юридичної особи 00727966

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

............  Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Початковий рівень (короткий цикл) оо сс

Перший (бакалаврський) рівень 245



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ /  р. № <Ґ^-

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
66(59 02.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5366/0/9-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Коледж хореографічного мистецтва 

"Київська муніципальна академія 
танцю імені Сержа Лифаря"

Ідентифікаційний код юридичної особи 30382088

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Не р ш и й (б а к а л аврськ н н) рівень 40



. і Додаток У /  S y
до наказу Міністерства освіти і 

J науки України
': І г від Х7Я 20 р. №

ТІро:псрффо-рмлс;шя ліцензій па провадження освітньої діяльності 
■|| І у сфері вищої освіти

(ні; Довідно до 11 \ і і к іу 5 частини сьомої сіаггі 24  Закону України «Про пищу освіту».
‘ нучх-гу 2 Прикінцевих іа перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. Лга заявці юридичної особи Дата
6668 і 02.07.2021
Вх. Хе заяви юридичної особи Дата
53 68/0/У-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Державний універсале г

інтелектуальних технологій і зв'язку
Ідей і ііфікацііїшій код юридичної особи 43907335

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

і!

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяі. 

осіб (на рік)

Перині й (б а к а л а із р с ь к и и) р і ве н ь 1715
1 р \ті їй (мат ісі ерськпй) рівень і 165

Грсіїії (освігньодіаукоіпіїі/освітньо-творчий) рівень 97



Додаток // / .  ІД?
до наказу Міністерства освіти і
науки України

. [.' від р. №

; г Д . ^
Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльнос ті 

; у сфері вищої осві ти
(відповідно до* пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 

пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких; законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Внх. Яв заяви юридичної особи Дата
6667 02.07.2021
Вх. Яв заяіш юридичної особи Дач а
5369/0/9-21 ! . : 05.07.2021
і Іапметвапня юридичної особи Державиий університе г

і' інтелектуальних технологій і зв'язку
Ідентифікаційний код юридичної особи 43997335

Переоформ]! ти ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг 50 (на рік), перший 

(бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено 
додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими 

' фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу
без проходження ліцензування, а саме:

! 1 авіза ос в і т в о ї  
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Транспортні 
технології (на 

автомобільному 
транспорті і

175 Транспорті технології (на 
авюмобільному 

транспорті)

перший
(бакалаврський)

рівень

50

і*
і



Додаток У /  £ґ У
до наказу Міністерства освіти і
науки України

.. •; ВІД ^  20^/р.  № у / -  ^

Про переоформлення ліцензій па провадження освітньої діяльності 
:м у сфері вищої освіти

(вУпо.іідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

„деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Впх. № заяви юридичної особи Дама
6666 02.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дама
5 370'0/6-21 05.07.2021
Найменування юридичної особи Дер ж авний у н іве реитет 

інтелектуальних м ехнологій і зв'язку
Ідентифікмщійний код юридичної особи 43997335
і Іамменуванпя відокремленого В і д о крем л єн и й стру кму р п и й їм і д р о з д і: і
структурного підрозділ)' юридичної особи "Фаховий коледж вимірювань 

Державного універси гету 
інтелектуальних мехнологій і зв'язку"

.1 де» іти ф і каї і і й ід и й ко; і в і до крем леї і ого 
структурного підрозділу юридичної особи

44141383

І Гсрсоформіті ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збережем тям ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

. - Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяі, 

осіб (па рік)

1 Іершгпі (бакалаврський) рівень 50



Додаток У £ 4

І'- до наказу Міністерства освіти і
науки України

| від 20 <*?/р. №
І! \ ' ---------------- -----  -----------

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
:і | • у сфері вищої освіти

(відповідно до пуща у 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких закоііів У іфаїнп щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

ГЗі їх. Лд заяви юридичної особи 
6665

Дата
02.07.2021

Вх.Лд заяви юридичної особи 
5371/0/9-21

Дата
05.07.2021

Найменування юридичної особи Державний університет 
інтелектуальних технологій і зв'язку

Ідентифікаційний код юридичної особи 43997335
1 Іаіїменувапня відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

В ідокремлений структур 11 и й 11 ідроз; сіл 
"Білоцерківський навчально- 
виробничий центр Державного 
у ні пере и те' ту і н те л е кту а л ь н 11 х 
технологій і зв'язку"

Ідею гіфіканійний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

44104315

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Л і цензе вам и й обсяг. 

осіб (на рік)

І Іершиїі (бакалаврський) рівень зо



Додаток S S . s e
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2йяу/  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої с гатті 24 Закону України «Про вищу освіту»,
, тіуїікту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6706 07.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дала
5411/0/9-21 07.07.2021
Найменування юридичної особи Малинський фаховий коледж
іден тифікаційний код юридичної особи 00993930

Переоформит ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої осві ти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

............  Рівень вищої освіти
Л і цензо вам и й обся г, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 75



Додаток У*^ З Я
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Р? 2021 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 2 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти ліцензіатам:

1.1. Київському національному торговельно-економічному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01566117), у зв’язку з 
реорганізацією відокремлених структурних підрозділів шляхом приєднання, а 
саме:

Харківському торговельно-економічному інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  33297907) для 
Української інженерно-педагогічної академії (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  02071228), а саме:______________________________________________
№
п/п

Рівень вищої освіти Встановити ліцензований обсяг 
(на рік)

Українська інженерно-педагогічна академія
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02071228)

1 Початковий рівень (короткий цикл) 310
2 Перший (бакалаврський) рівень 2445
3 Другий (магістерський) рівень 2015

(підстава: заява Київського національного торговельно-економічного 
університету № 1546/16 від 01.07.2021 (вх. МОН від 02.07.2021 № 5342/0/9-21);

Одеському торговельно-економічному інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  40397457) для 
Відокремленого структурного підрозділу "Одеський торговельно-економічний 
фаховий коледж Київського національного торговельно-економічного 
університету" (ідентифікаційний код юридичної особи -  40397462), а саме:
№ Рівень вищої освіти Встановити ліцензований обсяг
п/п (на рік)

Відокремлений структурний підрозділ ’’Одеський торговельно- 
економічний фаховий коледж Київського національного торговельно-

економічного університету"
(ідентифікаційний код юридичної особи -40397462)

1 Початковий рівень (короткий цикл) 80
2 Перший (бакалаврський) рівень 340
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(підстава: заява Київського національного торговельно-економічного 
університету № 1545/16 від 01.07.2021 (вх. МОН від 02.07.2021 № 5343/0/9-21).

1.2. Сумському національному аграрному університету (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  04718013) для Відокремленого структурного підрозділу 
Тлухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського національного 
аграрного університету" (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  44267623) у зв’язку з реорганізацією 
відокремленого структурного підрозділу, а саме: Глухівського агротехнічного 
фахового коледжу Сумського національного агарного університету 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  39280553):_________________________________________ ___________
№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань Код
спеціальності

Назва спеціальності Ліцензований 
обсяг, осіб (на 
рік)
встановити

Відокремлений структурний підрозділ 'Тлухівський агротехнічний фаховий 
коледж Сумського національного аграрного університету"

(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної
особи -  44267623)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

1. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

80

2. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа 

та страхування

75

оз. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент зо

4. 12 Інформаційні
технології

123 Комп’ютерна
інженерія

50

5. 14 Електрична
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

150

6. 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна 
інженерія

100

7. 20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 25

8. 20 Аграрні науки та 
продовольство

208 Агроінженерія 100

9. 27 Транспорт 275 Транспортні 
технології (за 

видами)

25

(підстава: заява Сумського національного аграрного університету
№ 2023 від 06.07.2021 (вх. МОН від 07.07.2021 № 5422/0/9-21) з урахуванням
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заяви № 2022 від 06.07.2021 (вх. МОН від 07.07.2021 № 5421/0/9-21), наказ 
Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 419 "Про реорганізацію 
відокремлених підрозділів Сумського національного аграрного університету".

1.3. Сумському національному аграрному університету (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  04718013) для відокремленого структурного підрозділу, 
а саме:

найменування Маловисторопський фаховий коледж імені П.С. Рибалка 
Сумського національного аграрного університету (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  26378248) 
замінити на Відокремлений структурний підрозділ "Маловисторопський 
фаховий коледж імені П. С. Рибалка Сумського національного аграрного 
університету"

(підстава: заява Сумського національного аграрного університету ЄДЕБО 
№6619 від 01.07.2021 (вх. МОН від 01.07.2021 № 5318/0/9-21).

1.4. Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини "Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи -  30373644) для 
відокремлених структурних підрозділів, а саме:

найменування Коледж "Освіта" Вищого навчального закладу "Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини "Україна" (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  26475545) 
замінити на Фаховий коледж "Освіта" закладу вищої освіти "Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини "Україна"

(підстава: заява Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 6691 від 06.07.2021 (вх. 
МОН від 06.07.2021 № 5396/0/9-21);

найменування Полтавський коледж вищого навчального закладу 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  38092124) замінити на Відокремлений структурний підрозділ закладу 
вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Полтавський фаховий коледж

(підстава: заява Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 6692 від 06.07.2021 (вх. 
МОН від 06.07.2021 № 5397/0/9-21).

1.5. Херсонському національному технічному університету
(ідентифікаційний код юридичної особи -  05480298) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Економіко-технологічний технікум Херсонського 
національного технічного університету (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -  04606633) замінити на
Відокремлений структурний підрозділ "Економіко-технологічний фаховий 
коледж Херсонського національного технічного університету"

(підстава: заява Херсонського національного технічного університету 
ЄДЕБО № 6697 від 06.07.2021 (вх. МОН від 06.07.2021 № 5409/0/9-21).
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2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 3 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти, ліцензіатам:

2.1. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної 
ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж" (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  37381693), а саме:

найменування Комунальний вищий навчальний заклад Київської 
обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж" замінити на 
Комунальний заклад Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно- 
педагогічний фаховий коледж"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6618 від 01.07.2021 (вх. МОН 
від 01.07.2021 № 5320/0/9-21).

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний 
заклад Східно-європейський слов'янський університет" (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  38330147), а саме:

найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий 
навчальний заклад Східно-європейський слов'янський університет" замінити на 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад вищої освіти Східно
європейський слов'янський університет"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6689 від 06.07.2021 (вх. МОН 
від 06.07.2021 № 5394/0/9-21).

2.3. Приватному вищому навчальному закладу "Медичний коледж" 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  32386979), а саме:

найменування Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" 
замінити на Приватний фаховий навчальний заклад "Медичний коледж"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6714 від 07.07.2021 (вх. МОН 
від 07.07.2021 № 5416/0/9-21).

2.4. Млинівському державному технолого-економічному коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00728693), а саме:

найменування Млинівський державний технолого-економічний коледж 
замінити на Млинівський технолого-економічний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6712 від 07.07.2021 (вх. МОН 
від 07.07.2021 № 5413/0/9-21).

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний 
інститут традиційної і нетрадиційної медицини" (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  21853474), а саме:

адресу місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
вул. Севастопольська, будинок 17, корпус 4 замінити на адресу: 49000, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Дзяка Георгія академіка (Соборний 
район), будинок З

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6623 від 01.07.2021 (вх. МОН 
від 01.07.2021 № 5323/0/9-21).
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2.6. Закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини "Україна" (ідентифікаційний код юридичної особи -  30373644) для 
Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти "Відкритий 
міжнародний університет розвитку людини "Україна" Полтавський фаховий 
коледж (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  38092124) , а саме:

адресу місцезнаходження: 36011, Полтавська обл., місто Полтава, просп. 
Першотравневий, будинок 19/2 замінити на адресу: 36020, Полтавська обл., 
місто Полтава, вул. Монастирська, будинок 6

(підстава: заява Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини "Україна" ЄДЕБО № 6705 від 06. 07. 2021 
(вх. МОН від 06.07.2021 № 5408/0/9-21).

2.7. Херсонському національному технічному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  05480298) для Відокремленого 
структурного підрозділу "Економіко-технологічний фаховий коледж 
Херсонського національного технічного університету" (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  04606633) , а саме: 

адресу місцезнаходження: 73028, Херсонська обл., місто Херсон, вул. 
І. Кулика, будинок 130 замінити на адресу: 73008, Херсонська обл., місто 
Херсон, вул. Бериславське шосе, будинок 22

(підстава: заява Херсонського національного технічного університету 
ЄДЕБО № 6710 від 07. 07. 2021 (вх. МОН від 07.07.2021 № 5415/0/9-21).



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 2021 р. № <?3-*^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
у сфері фахової передвищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 2 частини п’ятої статті 18 
Закону України "Про фахову передвищу освіту", даних в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти ліцензіатам:

1.1. Вінницькому національному аграрному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00497236) для Відокремленого 
структурного підрозділу "Ладижинський фаховий коледж Вінницького 
національного аграрного університету" (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -  00727713) у зв’язку з
реорганізацією шляхом приєднання Відокремленого структурного підрозділу 
"Верхівський аграрний фаховий коледж Вінницького національного аграрного 
університету" (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  00727725):__________________________________________
№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на рік) 
встановити

Відокремлений структурний підрозділ ’’Ладижинський фаховий коледж 
Вінницького національного аграрного університету"

(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної
особи-00727713)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1. 19 Архітектура та 

будівництво
193 Геодезія та 

землеустрій
55

2. 20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 150

3. 20 Аграрні науки та 
продовольство

206 Садово-паркове
господарство

50

(підстава: заява Вінницького національного аграрного університету ЄДЕБО 
№ 6683 від 05.07.2021 (вх. МОН від 05.07.2021 № 5375/0/9-21).

1.2. Херсонському національному технічному університету 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  05480298) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:
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найменування Економіко-технологічний технікум Херсонського 
національного технічного університету (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -  04606633) замінити на
Відокремлений структурний підрозділ "Економіко-технологічний фаховий 
коледж Херсонського національного технічного університету"

(підстава: заява Херсонського національного технічного університету 
ЄДЕБО №6696 від 06.07.2021 (вх. МОН від 06.07.2021 №5410/0/9-21).

2. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 3 частини п’ятої статті 18 
Закону України "Про фахову передвищу освіту", даних в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти, ліцензіатам:

2.1. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
"Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж" (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  37381693), а саме:

найменування Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної 
ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж" замінити на 
Комунальний заклад Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно- 
педагогічний фаховий коледж"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6617 від 01.07.2021 (вх. МОН 
від 01.07.2021 № 5321/0/9-21).

2.2. Державному вищому навчальному закладу "Миколаївський 
політехнічний коледж" (ідентифікаційний код юридичної особи -  20915954), а 
саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад "Миколаївський 
політехнічний коледж" замінити на Миколаївський політехнічний фаховий 
коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6684 від 05.07.2021 (вх. МОН 
від 05.07.2021 № 5376/0/9-21).

2.3. Приватному вищому навчальному закладу "Медичний коледж" 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  32386979), а саме:

найменування Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж" 
замінити на Приватний фаховий навчальний заклад "Медичний коледж"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6713 від 07.07.2021 (вх. МОН 
від 07.07.2021 № 5417/0/9-21).

2.4. Млинівському державному технолого-економічному коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00728693), а саме:

найменування Млинівський державний технолого-економічний коледж 
замінити на Млинівський технолого-економічний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6711 від 07.07.2021 (вх. МОН 
від 07.07.2021 № 5414/0/9-21).



Додаток 13
до наказу Міністерства освіти 
України від « <^^2021 №

і науки

Перелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності

у вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1 .

Одеська національна академія харчових технологій для 
Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж нафтогазових 
технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної 
академії харчових технологій"

2. Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права»

п
3.

Київський національний торговельно-економічний університет для 
Відокремленого структурного підрозділу «Київський торговельно- 
економічний фаховий коледж Київського національного торговельно- 
економічного університету»



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни
від <9/. <9*2021 р. № / 3  —

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
337/01-13

дата
17.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО 3696, 3695, 3694, 3697. 3698. 
3693,3699,3700

дата
01.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
5351/0/9-21

дата
05.07.202 і

Найменування юридичної особи Одеська національна академія харчових 
технологій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071062

Відокремлений структурний 
підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий 
коледж нафтогазових технологій, інженерії та 
інфраструктури сервісу Одеської національної 
академії харчових технологій"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

38478573

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої послуги

№
з/
п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1. 0401 Природничі науки 5.04010602 При кладна екологія 36 0 0

2.

0502 Ав тематика та 
управління 5.05020201

Монтаж, 
обслуговування 
засобів і систем 
автоматизації 

технологічного 
виробництва

50 зо 0

л.3.

0503 Розробка
корисних копалин 5.05030403

Експлуатація 
газонафтолроводі в 
і газонафтосховпщ

50 44 0



4.

0507 Електротехніка та 
елек громехан і ка 5.05070104

Монтаж і 
експлуатація 

електроустаткуванн 
я підприємств і 

цивільних споруд

50 20 0

5.

0509
Радіотехніка, 

радіоелектронні 
апарати та зв'язок

5.05090301

Монтаж, 
обслуговування і 

ремонт станційного 
обладнання 

електрозв'язку

зо 0 0

6.
0513

Хімічна 
технологія та 

інженерія
5.05130103 Переробка нафти і 

газу 24 0 0

7. 1401 Сфера
обслуговування 5.14010101 Г отельне 

обслуговування 10 0 0

8. 1401 Сфера
обслуговування 5.14010301 Туристичне

обслуговування 32 0 0



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки України 
від 0 9 . 2021 р. № ГЗ ^

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіата
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 6660, 6657, 6656, 
6655,6661,
6682, 6681,6680, 6679, 6677

Дата 03.07.2021
03.07.2021
04.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 5401/0/9-21, 
5400/0/9-21, 5399/0/9-21, 5398/0/9-21, 5404/0/9- 
21, 5393/0/9-21, 5392/0/9-21, 5391/0/9-21, 
5390/0/9-21, 5388/0/9-21

Дата 06.07.2021

Найменування юридичної особи Заклад вищої освіти 
«Міжнародний університет бізнесу 
і права»

Ідентифікаційний код юридичної особи 21307754

Анулювати ліцензії за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і 
найменування 

галузі знань
Код і найменування напряму 

підготовки, спеціальності
Ліцензований обсяг, 

осіб (за ліцензією)
денна/заочна/вечірня

Підготовка спеціалістів:
1. 0305 Економіка та 

підприємництво

7.03050801 Фінанси і кредит 
(за спеціалізованими 

програмами)
30/30/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво 7.03050701 Маркетинг 30/30/0

3. 0304 Право 7.03040101 Правознавство 25/0/0
4. 0305 Економіка та 

підприємництво
7.03060101 Менеджмент 

організацій і адміністрування 
(за видами економічної 

діяльності)

30/30/0

Підготовка спеціалістів:
5. 08 Право 081 Право 25

Підготовка магістрів:
6. 0305 Економіка та 

підприємництво
8.03050801 Фінанси і кредит 

(за спеціалізованими 
програмами)

10/0/0

7. 0304 Право 8.03040101 Правознавство 25/0/0



8. 0305 Економіка та 
підприємництво 8.03050701 Маркетинг 10/0/0

9. 0302 Міжнародні 
відносини

8.03020301 Міжнародні 
економічні відносини 15/0/0

10.
0306 Менеджмент і 

адміністрування

8.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування 

(за видами економічної 
діяльності)

6/0/0



Додаток ^ 3 . -З
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країни
від ^ - ^ 2021 р.№

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

В их. № заяви юридичної особи 
1419/112

дата
11.06.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО 6308, 6307, 6306, 6305, 6304. 
6303, 6302, 6301, 6300, 6299.

дага
06.07.2021

Вх. Лг£ заяви юридичної особи 
5423/0/9-21

дата
07.07.2021

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566117

Відокремлений структурний 
підрозділ

І1

Відокремлений структурний підрозділ «Київський 
торговельно-економічний фаховий коледж 
Київського національного торговельно- 
економічного університету»

| Ідентифікаційний код 
! відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

01566123

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№ >

з/
ГІ

Шифр
галузі
знань

Назва галузі знань Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1 .

1401
Сфера

обслуговування 5.14010301 Туристичне
обслуговування 60 0 0

2. 140 і Сфера
обслуговувані ія 5.14010102 Ресторанне 

обслуг ову вання 50 ЗО 0

о
Д . 1401 Сфера

обслуговування 5.14010101 Г отельнє 
обслуговування 60 0 0

4.
0515 Ви давни то

полі граф і чна справа 5.05150103
Комп'ютерна обробка 
текстової, графічної 

та образної 
інформації

зо 0 0



5.
0305 Економіка та 

підприємництво 5.03051001
Товарознавство та 

комерційна 
діяльність

100 100 0

6. 0305 Економіка та 
підприємництво 5.03050901 Бухгалтерськи й обл і к 85 25 0

7. 0305 Економіка та 
підприємництво 5.03050802 Оціночна діяльність 25 зо 0

8. 0305 Економіка та 
підприємництво 5.03050801 Фінанси і кредит 85 20 0

9. 0305 Економіка та 
підприємництво 5.03050701 Маркетингова

діяльність зо ЗО 0

10.
0305 Економіка та 

підприємництво 5.03050201
Інформаційна

діяльність
підприємства

зо 0 0



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від б>*. <р ?. 2021 р. № * 3 - ^

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності
Приватному закладу

«Молодіжний навчальний центр імені Святого Івана Боско» 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
№2114

дата
26.06.2021

Вх. № заяви ліцензіата дата
5286/0/9-21 30.06.2021
Найменування ліцензіата Приватний заклад «Молодіжний навчальний

центр імені Святого Івана Боско»
Ідентифікаційний код ліцензіата 26361184

Анулювання ліцензій за професіями:

Код
професії

Найменування професії Вид професійної 
підготовки

Ліцензований
обсяг

7433.2 Швачка Первинна професійна 
підготовка, 25

8263.2 Кравець Професійно-технічне
навчання

4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, 
установи);

Первинна професійна 
підготовка,

25
4112 Оператор комп'ютерного 

набору
Професійно-технічне
навчання



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 0 -7 , 2021 р. № <?7-

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Відповідно до Національного класифікатора України (Класифікатора професій 
ДК 003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 внести зміни до 
ліцензії

Білокуракинський районний спортивно-технічний клуб Товариства сприяння 
обороні України (ідентифікаційний код юридичної особи -  09703430), а саме коди 
професій:

код професії «8321.2 Водій мототранспортних засобів (категорія А)» замінити 
на код професії «8321 Водій мототранспортних засобів (категорія А)»;

код професії «8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія В)» замінити 
на код професії «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В)»;

код професії «8322.2 Водій автотранспортних засобів 8322.2 Водій 
автотранспортних засобів (категорія В, С)» замінити на код професії «8322 Водій 
автотранспортних засобів 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В, С)»;

код професії «8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія Б)» замінити 
на код професії «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія Б)»;

код професії «8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія Е)» замінити 
на код професії «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія Е)».


