
Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « && » 2021 №

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

(розширено провадження освітньої діяльності) 
на перш ому (бакалаврському), другому (магістерському) 

та третьому (освітньо-науковому/освітньо-творчому) 
рівнях вищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Київський Аграрний Університет Національної Академії Аграрних Наук 
України

2. Національна академія Національної гвардії України

о Д . Національний аерокосмічний університет
ім. М. Є. Ж уковського "Харківський авіаційний інститут"



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 06- 0^2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
на рівні вищої освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти

•

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6942

дата 25.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1595/0/9.5-21

дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Київський Аграрний Університет 
Національної Академії Аграрних Наук 
України

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26469774

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

200 осіб (на рік)

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Збільш ення ліцензованого за освітньо-науковою програмою Організація 

технічного забезпечення військових частин і з ’єднань Національної гвардії 
України спеціальності 254 Забезпечення військ (сил) галузі знань 25 Воєнні 
науки, національна безпека, безпека державного кордон на другому 
(магістерському) рівні вищ ої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
84/2-1393/3

дата
26.07.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1513/0/9.5-21

Дата
28.07.2021

Найменування юридичної особи Національна академія Національної гвардії 
України

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

08610502

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищ ої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
ю ридичною особою у заяві

Збільш ення ліцензованого за освітньо- 
науковою програмою Організація технічного 
забезпечення військових частин і з ’єднань 
Національної гвардії України спеціальності 
254 Забезпечення військ (сил) на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг (за 
ліцензією), осіб

45 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

60 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої ОСВІТИ

Збільш ення ліцензованого за освітньо-професійною програмою 
М орально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності військових 
частин Національної гвардії України спеціальності 254 Забезпечення військ 
(сил) галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордон на другому (магістерському) рівні вищ ої освіти
Вих. №  заяви юридичної особи 
84/2-1393/2

дата
26.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1515/0/9.5-21

Дата
28.07.2021

Найменування юридичної особи Національна академія Національної гвардії 
України

Ідентифікаційний код ю ридичної 
особи

08610502

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищ ої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
ю ридичною особою у заяві

Збільш ення ліцензованого за освітньо- 
професійною програмою М орально- 
психологічне забезпечення службово- 
бойової діяльності військових частин 
Національної гвардії України спеціальності 
254 Забезпечення військ (сил) на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг (за 
ліцензією ), осіб

30 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

60 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  3  2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Збільш ення ліцензованого за освітньо-науковою програмою Організація 

тилового забезпечення військових частин і з ’єднань Національної гвардії 
України спеціальності 254 Забезпечення військ (сил) галузі знань 25 Воєнні 
науки, національна безпека, безпека державного кордон на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти
Вих. №  заяви юридичної особи 
84/2-1393/4

дата
26.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1516/0/9.5-21

Дата
29.07.2021

Найменування юридичної особи Національна академія Національної гвардії 
України

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

08610502

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищ ої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
ю ридичною особою у заяві

Збільш ення ліцензованого за освітньо- 
науковою програмою Організація технічного 
забезпечення військових частин і з ’єднань 
Національної гвардії України спеціальності 
254 Забезпечення військ (сил) на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг (за 
ліцензією ), осіб

45 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
ю ридичною особою у заяві

70 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У-У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від УУ.' ' 2021 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Збільш ення ліцензованого за освітньо-професійною програмою 

М орально-психологічне забезпечення дій військових частин і з ’єднань 
Національної гвардії України спеціальності 251 Державна безпека галузі знань 
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордон на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
84/2-1393/1

дата
26.07.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1514/0/9.5-21 '

Дата
28.07.2021

Найменування юридичної особи Національна академія Національної гвардії 
України

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

08610502

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищ ої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
ю ридичною особою у заяві

Збільш ення ліцензованого за освітньо- 
професійною програмою М орально- 
психологічне забезпечення дій військових 
частин і з ’єднань Національної гвардії 
України спеціальності 251 Державна безпека 
на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг (за 
ліцензією ), осіб

50 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні вищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-науковою 

програмою Право спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право на третьому 
(освітньо-науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
6922

дата
30.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1518/0/9.5-21

Дата
02.08.2021

Найменування юридичної особи Національний аерокосмічний університет 
ім. М. Є. Ж уковського "Харківський 
авіаційний інститут"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02066769

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-науковою програмою 
Право спеціальності 081 Право на третьому 
(освітньо-науковому/освітньо-творчому) 
рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

15 осіб (на рік)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації

/
Світлана КРИШТОФ



Додаток Л
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 05 2021 р. № /З  ^

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Державній установі «Інститут нефрології Н аціональної академії медичних

наук України»
у сфері післядипломної освіти

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

_____ Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти______
Отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності шляхом 

започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 222 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров’я_____________________

Вих. № заяви юридичної 
особи ЄДЕБО 6980

Дата 20.08.2021

Вх. № заяви юридичної 
особи 1609/0/9.5-21

Дата 27.08.2021

Найменування 
юридичної особи

Державна установа «Інститут нефрології Національної 
академії медичних наук України»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

26168139

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підвищення кваліфікації за спеціальністю 222 Медицина 
освітня програма Нефрологія

Ліцензований обсяг 15 осіб (з урахуванням строків навчання)

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище 
професійне училищ е будівництва»

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Фастівський 
центр професійно-технічної освіти"

3. Державний навчальний заклад "М иколаївське вище професійне 
училище технологій та дизайну"

4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-виробничий 
центр «Професійна безпека»



Додаток 3. /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від РЄ- 2021 № Р’ь'9-^-

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6730

дата 16.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1586/0/9.5-21

дата 18.08.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Харківське 
вище професійне училищ е 
будівництва»

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02547843

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7129
М онтажник систем 
утеплення будівель

первинна
професійна
підготовка

зо
другий

(базовий)
рівень

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ■£■£
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
па рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6522

дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1593/0/9.5-21

дата 20.08.2021

Найменування юридичної особи Державиий професійно-технічний 
навчальний заклад "Фастівський центр 
професійно-технічної освіти"

Ідентифікаційний код юридичної особи 20578793

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій

ДК
003:2010

Найменуван ня 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної 
гіідго говки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно
-технічної)

освіти

7241

Електромеханік 
засобів автоматики та 

приладів 
технологічного 
устаткування

первинна 
професійна 
підго говка

зо другий
(базовий)

Директор депар таменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 3 ,3
до наказу Міністерства освіти і науки
У країн и в ід 06' 2021 № / 5 9 - ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної') освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6521

дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1594/0/9.5-21

дата 20.08.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Фастівський центр 
професійно-технічної освіти"

Ідентифікаційний код юридичної особи 20578793

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно
-технічної)

освіти

7241

Електромеханік 
засобів автоматики та 

приладів 
технологічного 
устаткування

підвищення
кваліфікації 15 третій

(вищий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ЗУ
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від У  2021 р. № У

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

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

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 
______________________________________ освіти_____________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 4221 Агент з організації туризму

Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО № 5654

дата
15.07.2021

Вх. №> заяви юридичної особи дата
1445/0/9.5-21 20.07.2021
Найменування юридичної Державний навчальний заклад "М иколаївське
особи вище професійне училище технологій та 

дизайну"
Ідентифікаційний код 
юридичної особи

03063076

Вид підготовки, код та Первинна професійна підготовка за професією
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

4221 Агент з організації туризму

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

4221
Агент з 

організації 
туризму

Первинна
професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № -/У? ~

Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
6984

дата 26.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1613/0/9.5-21

дата 30.08.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Навчально- 
виробничий центр «Професійна 
безпека»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

33782727

Вид розширення провадження освітньої діяльності на рівні п
(професійно-технічної) освіти

рофесійної

Започаткування освітньої діяльності за новою професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8332 М аш иніст Професійно- 6 Другий
екскаватора технічне (базовий)

одноковшового навчання

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу М іністерства освіти і науки
України від ^ 2 0 <£/ № Я-**-

Про звуження провадження освітньої діяльності 
Львівському національному медичному університету  

імені Данила Галицького 
на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видиві господарської діяльності",
статті 24 Закону України "Про вищу освіту")

Вихідний № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО: 6987, 6988, 6989, 6990

27.08.2021

Вхідний № заяви юридичної особи 
6007/0/9-21,6008/0/9-21,6009/0/9-21, 
6011/0/9-21

30.08.2021

Найменування юридичної особи Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького

Ідентифікаційний код юридичної особи 02010793

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти

зменшення ліцензованого обсягу за освітніми програмами, що передбачає 
присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджене додаткове

регулювання, на рівні вищої освіти

№
з/п Назва

освітньої
програми

Код
спеціаль

ності

Назва
спеціаль

ності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензо
ваний обсяг.

осіб (за 
ліцензією)

Встановити 
ліцензо

ваний 
обсяг, осіб

1

Фармація,
промислова

фармація
(Освітньо-
наукова)

226
Фармація.

промислова
фармація

третій
(освітньо-

науковий/освіт
пьо-творчий)

рівень

25 4

2 Педіатрія
(Освітньо-
наукова)

228 Педіатрія

третій
(освітньо-

науковий/освіт
ньо-творчий)

рівень

10 3

• )о
Медицина
(Освітньо-
наукова)

222 Медицина

третій 
(освітньо- 

науковий/освіт 
н ьо-творчий) 

рівень

60 25



2

третій
(освітньо-

4 Стоматологія науковий/осв 5
(Освітньо- 221 Стоматологія ітньо- 25
наукова) творчий)

рівень

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « ^  2021 № >-<_

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей

2. Вище професійне училище № 2 їм. М иколаєва

п0. Вище професійне училище № 42м. Погребище

4. ОРДЕНА «ЗНАК ПОШ АНИ» ВИЩ Е ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩ Е № 75

5. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам’янський 
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів"



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від °-9 2021 р. № ^£9

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 
462-ОД

Дата 19.08.2021

Вх. № заяв юридичної особи 5955/0/9-21 Дата 25.08.202
Найменування юридичної особи Криворізький професійний гірничо- 

металургійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541697

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної 
_____________________ (професійно-технічної) освіти_______

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:

№
з/п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліценз
ований
обсяг,
осіб
(за

ліцензі
єю)

Встановити

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліценз
ований
обсяг,
осіб

1. 7212
Електрогазозв

арник

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне
навчання,

перепідготов
ка,

підвищення
кваліфікації

ЗО
7212

Електрогазозвар
ник

Первинна
професійна
підготовка,

перепідготов
ка

зо

0 7212
Електрогазозв

арник
7212

Газорізальник

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне
навчання,

перепідготов
ка,

підвищення
кваліфікації

ЗО

7212
Електрогазозвар

ник
7212

Газорізальник

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

3. 7241 Первинна 60 7241 Первинна 60



Електромонте 
р з ремонту та 
обслуговуван 

ня
електроустатк

ування

професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготов
ка,

підвищення
кваліфікації

Електромонтер 
з ремонту та 

обслуговування 
електроустаткув 

ання

професійна
підготовка,

перепідготов
ка

4. 7241
Електрослюса 

р (слюсар) 
черговий та з 

ремонту 
устаткування

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготов
ка,

підвищення
кваліфікації

ЗО

7241
Електрослюсар 

(слюсар) 
черговий та з 

ремонту 
устаткування

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

5. 7111
Прохідник

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготов
ка,

підвищення
кваліфікації

60 7111 Прохідник

Первинна
професійна
підготовка,

перепідготов
ка

60

6. 72321 Слюсар 
з ремонту 
колісних 

транспортних 
засобів

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне
навчання,

перепідготов
ка,

підвищення
кваліфікації

ЗО

72321 Слюсар з 
ремонту 
колісних 

транспортних 
засобів

Первинна
професійна
підготовка,

перепідгтовк
а

ЗО

7. 4112
Оператор

комп’ютерної
верстки

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне
навчання,

перепідготов

ЗО
4112 Оператор 
комп’ютерної 

верстки

Еіервинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання

ЗО



ка,
підвищення
кваліфікації

8. 5220
Продавець

продовольчих
товарів

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

перепідготов
ка,

підвищення
кваліфікації

ЗО
5220 Продавець 
продовольчих 

товарів

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне
навчання

ЗО

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої освіти Світлана КРИШТОФ



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

Оро звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
412

17.08.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 5952/0/9-21 25.08.2021
Найменування ю ридичної особи Вище професійне училище №21 

м. М иколаєва
Ідентифікаційний код ю ридичної особи 05537288

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки
за професіями:

За ліцензією Встановити
№
з/*
п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Код і
найменуван
ня професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1.

7122
Електромон
тажник 3 
освітлення та 
освітлюваль
них мереж

7244
Електромон
тер охорон
но-пожежної 
сигналізації

Первинна
професійна
підготовка

ЗО 7122 
Електро
монтажник 
з освітлен
ня та 
освітлю
вальних 
мереж

Первинна
професійна
підготовка

зо

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № «•*-

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

В их. Лг2 заяви юри дичної особи 
302

26.08.2021

Вх. №  заяви  ю р и д и ч н о ї особи  6050/0 /9-21 01.09 .2021
Найменування юридичної особи Вище професійне училище Лї> 42 

м. Погребище
Ідентифікаційний код ю ридичної особи 04528519

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки за
професіями:

За ліцензією Встановити

№
з/п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Код і
найменуван
ня професії

Види
професійної 
підго ювки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1.

5122
Кухар

7412
Кондитер

Первинна
професійна
підготовка,

Перепідгото
вка

робітників.

Підвищення
кваліфікації
робітників,

Професійно-
технічне
навчання

60 5122
Кухар

7412
Кондитер

Первинна
професійна
підготовка

60

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
401/01-09

20.08.2021

Вх. №  заяви  ю р и д и ч н о ї особи  6048/0 /9-21 01.09.2021
Найменування ю ридичної особи ОРДЕНА «ЗНАК ПОШ АНИ» ВИЩ Е 

ПРОФ ЕСІЙНЕ УЧИЛИЩ Е Лг° 75
Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02541823

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки за
професіями:

За ліцензією Встановити

№
з/п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Код і
найменуван
ня професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1.

4112
Оператор
комп'ютерного
набору;

4121
Обліковець 3 
реєстрації 
бухгалтер
ських даних

Первинна
професійна
підготовка

60 4121
Обліковець 
з реєстрації 
бухгалтер
ських даних

Первинна
професійна
підготовка

60

2.

4121
Обліковець 3 
реєстрації 
бухгалтер
ських даних

Первинна
професійна
підготовка

Професійно-
технічне
навчання

зо 4121
Обліковець 
з реєстрації 
бухгалтер
ських даних

Професійно-
технічне
навчання

зо

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Додаток 4>
до наказу Міністерства освіти і науки
України від (99. с‘ї  2021 р. № ^59. ^

Вих. № зави юридичної особи 118 Дата 20.08.2021
Вх. № заяви юридичної особи 5997/0/9-21 Дата 27.08.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно -  технічний 

навчальний заклад "Кам’янський центр 
підготовки і перепідготовки робітничих 
кадрів"

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566488
т-* • • • •  » • •  і « о  « «Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної

(професійно-технічної) ОСВІТИ
Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:

№
з/п

Код і
найменування

професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензова 
ний обсяг, 

осіб (за 
ліцензією)

Встановити
Код і

найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

1 4112 Оператор 
комп'ютерного 
набору
4121 Обліковець з 
реєстрації 
бухгалтерських 
даних

Первинна
професійна
підготовка 60

4121 Обліковець з 
реєстрації 
бухгалтерських 
даних

Первинна
професійна
підготовка

60

2 4211 Контролер- 
касир
4112 Оператор 
комп'ютерного 
набору

Первинна
професійна
підготовка

60

4211 Контролер- 
касир
4112 Оператор 
комп'ютерного 
набору

Первинна
професійна
підготовка

0

3 5122 Кухар
5123 Офіціант 
5123 Бармен

Первинна
професійна
підготовка

ЗО 5122 Кухар
Первинна
професійна
підготовка

зо

4 5122 Кухар 
7412 Пекар 
7412 Кондитер

Первинна
професійна
підготовка

ЗО 7412 Кондитер
Первинна
професійна
підготовка

зо

5 5141 Візажист 
5141 Манікюрних

Первинна
професійна
підготовка

40 5141 Візажист 5141 
Манікюрних

Первинна
професійна
підготовка

0

6 7331 Флорист 
8269 Квіткар

Первинна
професійна
підготовка

зо 7331 Флорист 8269 
Квіткар

Первинна
професійна
підготовка

0

7

7412 Пекар

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання,

ЗО
7412 Пекар

Професійно
-технічне
навчання

зо



перепідговка
8

5122 Кухар

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

40 5122 Кухар

Професійно
-технічне
навчання,
підвищенім
кваліфікації

40

9

5122 Кухар 
7412 Кондитер

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

120 5122 Кухар 
7412 Кондитер

Первинна
професійна
підготовка

120

10

7412 Кондитер

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

зо 7412 Кондитер

Професійно
-технічне
навчання,
підвищення
кваліфікації

зо

11

7435 Закрійник

Первинна
професійна
підготовка,

перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

зо 7435 Закрійник Іерепідготов
<а зо

12 5220 Продавець 
непродовольчих 
товарів
4211 Контролер- 
касир

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання

зо

5220 Продавець 
непродовольчих 
товарів
4211 Контролер- 
касир

Первинна
професійна
підготовка

зо

13 5220 Продавець
продовольчих
товарів
4211 Контролер- 
касир

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання

зо
5220 Продавець
продовольчих
товарів

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

14

7433 Кравець

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-

технічне
навчання

ЗО
7433 Кравець

Професійно
-технічне
навчання

ЗО

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток_£
до наказу Міністерства освіти і науки
України в і д р .  № уб£?-«<■.

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
Черкаській медичній академії 

у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6531

дата 19.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1606/0/9.5-21

дата 25.08.2021

Найменування юридичної особи Черкаська медична академія
Ідентифікаційний код юридичної особи 02011686
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти шляхом 
започаткування освітньої діяльності 
підготовки в інтернатурі зі спеціальності 
222 Медицина

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

120 осіб (на строк навчання)

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

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

- договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ та міст області на праві оперативного управління від 17.06.2019 р. (без 
зазначення номера) оформлений у невідповідності до частини другої статті 2 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна» (Порядок передачі в 
оренду державного та комунального майна, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 483) (порушення підпункту 1 пункту 47 
Ліцензійних умов);

- за матеріалами справи деякі освітні та практичні компоненти програми зі 
спеціальності 222 Медицина не забезпечені науково-педагогічними, науковими та 
іншими працівниками, зокрема: «Гістологія, цитологія та ембріологія», «Нормальна 
анатомія, патологічна анатомія, топографічна анатомія, оперативна хірургія», 
«Радіологія», «Біофізика», «Анатомія людини, фізіологія», «Мікробіологія, 
вірусологія та імунологія», «Фізіологія, патологічна фізіологія, біофізика» та ін. 
(порушення пункту 43 Ліцензійних умов);

- відомості про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших 
працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для 
забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою підготовки в інтернатурі 
із зазначеної спеціальності містять не повну інформацію про окремих науково- 
педагогічних працівників, зокрема відсутня інформація: про шифр і найменування 
наукової спеціальності, про тему дисертації (серія, номер, дата, ким виданий



диплом), про вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно (серія, 
номер, дата, ким виданий атестат) (порушення вимог додатку 22 до Ліцензійних 
умов);

- відомості про забезпечення освітніх компонентів освітньої програми 
підготовки в інтернатурі із зазначеної спеціальності необхідними засобами 
провадження частково не містять інформацію про адресу приміщення, в якому 
розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет (порушення вимог додатку 23 
до Ліцензійних умов);

- у відомостях про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 
інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», частково 
адреси на веб-сайті ліцензіата (посилання) не відповідають назвам сторінок
(порушення вимог підпункту 9 пункту 47 Ліцензійних умов)._______________________
________________________Пропозиції щодо усунення недоліків_____________________

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

Директор департаменту атес тації 
кадрів вищої кваліфікації



Додаток 7
до наказу М іністерства освіти і науки 
України від « 2021 № У-5У-

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1.
Державний навчальний заклад «Черкаський професійний автодорожній 
ліцей»

2. Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей

Од.
Державний навчальний заклад "Херсонське вище професійне училище 
сервісу та дизайну"

4.
Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професійне аграрне 
училище»

5. М аріупольське вище металургійне професійне училище

6.
Державний навчальний заклад «Бахмутський центр професійно-технічної 
освіти»

7.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське 
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту»

8. Сокирянське вище професійне училище

9.
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Криворізький 
центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного 
сервісу"

10.
Державний навчальний заклад "Татарбунарське професійно-технічне 
аграрне училище"

11.
ТОВАРИСТВО 3 ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»

12.
Луцький національний технічний університет для
Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету»



Додаток^ (
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ̂  2*2021 р. №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6814

дата 16.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1584/0/9.5-21

дата 18.08.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Черкаський 
професійний автодорожній ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05537839

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

8339
Машиніст землерийно-будівельних машин

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка 
на другому (базовому) рівні -  90 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності на рівні 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) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
З статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами електронної справи навчальні предмети професійно- 
теоретичної підготовки робочого навчального плану з первинної професійної 
підготовки кваліфікованих робітників не забезпечені викладачами, а саме 
предмети: «Керування екскаватором одноковшовим місткістю до 0,25 куб. метрів», 
«Керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям до 3 т потужністю до 43 
квт», «Керування скрепером причіпним до трактора», «Керування грейдером 
причіпним до трактора потужністю до 43 квт з тяговим зусиллям до 3 т і ножем 
довжиною до 3000 мм, виконання технічного обслуговування і ремонту», 
«Індивідуальне навчання керуванню землерийно-будівельними машинами» 
(порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов, таблиці 2 додатку 36 до 
Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, а саме до гуртожитку за адресою: м. Черкаси, 
вул. Ярослава Галана, 3 (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних 
умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджує право власності чи користування майном за адресою: м. Черкаси, 
вул. Онопрієнка, 4 (у наявності реєстраційне посвідчення бюро технічної 
інвентаризації) (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у відомостях про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень 
та майданчиків за зазначеною професією відсутня інформація про 5 навчальних



дисциплін професійно-теоретичної підготовки робочого навчального плану з 
первинної професійної підготовки кваліфікованих робітників (порушення вимог 
підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних умов, таблиці 3 додатку 37 до Ліцензійних 
умов);

- також відсутнє навчально-методичне забезпечення з 5 навчальних дисциплін 
професійно-теоретичної підготовки робочого навчального плану з первинної 
професійної підготовки кваліфікованих робітників (порушення вимог підпункту 2 
пункту 57 Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з 5 навчальних предметів професійно- 
теоретичної підготовки робочого навчального плану з первинної професійної 
підготовки кваліфікованих робітників (порушення вимог пункту 58 Ліцензійних 
умов, таблиці 1 додатку 39 до Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутній документ про 
вищу освіту керівника закладу освіти Філіпової О. О. (у наявності документ про 
вищу освіту Бондаренко О. О., відсутній документ про зміну прізвища) (порушення 
підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 36 до Ліцензійних умов - загальна інформація про 
забезпечення викладачами та іншими працівниками для провадження освітньої 
діяльності за професією відсутній показник - викладачі закладу освіти (порушення 
вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти не відповідають 
вимогам таблиці 2 додатку 36 до Ліцензійних умов, зокрема у окремих 
педагогічних працівників відсутня інформація: про спеціальність (професію), про 
кваліфікацію згідно з документом про освіту; про розряд або категорію (для 
майстрів виробничого навчання, інструкторів), про досвід роботи за фахом (із 
зазначенням посади та строку роботи на цій посаді), про підвищення кваліфікації 
викладача, майстра (інструктора) (тема, дата видачі, тривалість навчання (кількість 
годин і навчальних кредитів), про документ про професійну (професійно-технічну) 
освіту, про досвід практичної роботи за відповідним фахом (професією) не менше 
п’яти років (крім педагогічної чи науково-педагогічної діяльності) (порушення 
вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних умов - про загальну площу приміщень, 
що використовуються для здійснення освітнього процесу, відсутні показники, а 
саме: адреса приміщення (навчальний корпус, гуртожиток, бібліотека, спортивний 
зал тощо); строк дії договору оренди (позички, користування) (порушення вимог 
підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних умов);

- також у зазначеній таблиці вказані документи на право власності, що відсутні 
у матеріалах справи (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 2 додатку 37 до Ліцензійних умов - забезпечення приміщеннями
навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками за професією відсутній показник, а саме: найменування приміщень 
(навчальних об’єктів) відповідно до нормативів матеріально-технічного
забезпечення (порушення вимог підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 38 до Ліцензійних умов - навчально-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання за професією 
відсутній показник, а саме: навчальних програм (порушення вимог підпункту 7 
пункту 59 Ліцензійних умов).

Крім того, викладач Грищенко П. Г. отримав вищу освіту у Тюменському 
державному нафтогазовому університеті у 1999 році (не зазначено спеціальність і 
кваліфікацію) і отримав ступінь вищої освіти, здобутий в іноземному закладі вищої 
освіти, а підтверджуючий документ про визнання диплому відсутній у матеріалах 
справи (пункт 17 частини 1 статті 13 Закону України «Про вищу освіту»),__________



_______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків _________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов._______________________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ‘7
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ - ^ 2021 р. №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №  6815______________

дата 16.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1585/0/9.5-21

дата 18.08.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Черкаський 
професійний автодорожній ліцей» ________

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05537839

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

8339
Машиніст землерийно-будівельних машин

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації на другому 
(базовому) рівні - 30 осіб__________

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти_________

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
З статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами електронної справи навчальні предмети професійно- 
теоретичної підготовки робочого навчального плану з підвищення кваліфікації 
кваліфікованих робітників не забезпечені викладачами, а саме предмети: 
«Керування екскаватором одноковшовим місткістю до 0,25 куб. метрів», 
«Керування бульдозером на тракторі з тяговим зусиллям до 3 т потужністю 
до 43 квт», «Керування скрепером причіпним до трактора», «Керування грейдером 
причіпним до трактора потужністю до 43 квт з тяговим зусиллям до 3 т і ножем 
довжиною до 3000 мм, виконання технічного обслуговування і ремонту», 
«Індивідуальне навчання керуванню землерийно-будівельними машинами» 
(порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов, таблиці 2 додатку 36 до 
Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, а саме до гуртожитку за адресою: м. Черкаси, 
вул. Ярослава Гадана, 3 (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних 
умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджує право власності чи користування майном за адресою: м. Черкаси, 
вул. Онопрієнка, 4 (у наявності реєстраційне посвідчення бюро технічної 
інвентаризації) (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у відомостях про обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень 
та майданчиків за зазначеною професією відсутня інформація про 5 навчальних 
дисциплін професійно-теоретичної підготовки робочого навчального плану з



підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників (порушення вимог підпункту 6 
пункту 59 Ліцензійних умов, таблиці 3 додатку 37 до Ліцензійних умов);

- також відсутнє навчально-методичне забезпечення з 5 навчальних дисциплін 
професійно-теоретичної підготовки робочого навчального плану з підвищення 
кваліфікації кваліфікованих робітників (порушення вимог підпункту 2 пункту 57 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутній документ про 
вищу освіту керівника закладу освіти Філіпової О. О. (у наявності документ про 
вищу освіту Бондаренко О. О., відсутній документ про зміну прізвища) (порушення 
підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 36 до Ліцензійних умов - загальна інформація про 
забезпечення викладачами та іншими працівниками для провадження освітньої 
діяльності за професією відсутній показник - викладачі закладу освіти (порушення 
вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 
діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти не відповідають 
вимогам таблиці 2 додатку 36 до Ліцензійних умов, зокрема у окремих 
педагогічних працівників відсутня інформація: про спеціальність (професію), про 
кваліфікацію згідно з документом про освіту; про розряд або категорію (для 
майстрів виробничого навчання, інструкторів), про досвід роботи за фахом (із 
зазначенням посади та строку роботи на цій посаді), про підвищення кваліфікації 
викладача, майстра (інструктора) (тема, дата видачі, тривалість навчання (кількість 
годин і навчальних кредитів), про документ про професійну (професійно-технічну) 
освіту, про досвід практичної роботи за відповідним фахом (професією) не менше 
п’яти років (крім педагогічної чи науково-педагогічної діяльності) (порушення 
вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних умов - про загальну площу приміщень, 
що використовуються для здійснення освітнього процесу, відсутні показники, а 
саме: адреса приміщення (навчальний корпус, гуртожиток, бібліотека, спортивний 
зал тощо); строк дії договору оренди (позички, користування) (порушення вимог 
підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних умов);

- також у зазначеній таблиці вказані документи на право власності, що відсутні 
у матеріалах справи (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 2 додатку 37 до Ліцензійних умов - забезпечення приміщеннями 
навчального, навчально-виробничого призначення, іншими приміщеннями та 
майданчиками за професією відсутній показник, а саме: найменування приміщень 
(навчальних об’єктів) відповідно до нормативів матеріально-технічного 
забезпечення (порушення вимог підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 38 до Ліцензійних умов - навчально-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання за професією 
відсутній показник, а саме: навчальних програм (порушення вимог підпункту 7 
пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з 5 навчальних предметів професійно-
теоретичної підготовки робочого навчального плану з підвищення кваліфікації 
кваліфікованих робітників (порушення вимог пункту 58 Ліцензійних умов, таблиці 
1 додатку 39 до Ліцензійних умов)._______________________________________________

_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.______________________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

Додаток У $
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &£- 2021 р. №

діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5672

дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1592/0/9.5-21

дата 20.08.2021

Найменування юридичної особи Лисичапський поофесійний торгово- 
кулінарний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02540723

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

7412 Кондитер

Ліцензований обсяг за заявою первинно-професійна підготовка -25 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 
№ 365) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутній документ, оформлений відповідно до вимог законодавства, що 
і підтверджує право власності чи користування майном для провадження і 

освітньої діяльності Лисичапським професійним торгово-кулінарним ліцеєм 1 
за адресою м. Лисичанськ, вулиця Грушевського, 1/47 (будинок майстерень), 
в матеріалах ліцензійної справи наявна довідка про власність від 
департаменту освіти і науки Луганської ОДА (п о р у ш е н н я  в и м о г  п ід п у н к т у  З 
п у н к т у  59  Л іц е н з ій н и х  ум ов)]

- відсутнє кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення з дисциплін «Ділова активність», «Основи 
естетики» (п о р у ш е н н я  в и м о г  п у н к т ів  55, 56, 57, 5 8  в ід п о в ід н о  до  Л іц е н з ій н и х  
ум ов)',

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про підвищення 
кваліфікації, зокрема у Божич Н. Є., Метеліци Є. В. (не зазначено

і найменування закладу в якому відбувається підвищення кваліфікації, теми, 
тривалість навчання та вид отриманого документа) (п о р у ш е н н я  в и м о г  п у н к т у  
З 0 Л іц ен зій н іи х  ум о в):

- у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних умов «Інформація про загальну 
площу приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу», 
невірно зазначено найменування документа який підтверджує право 
користування приміщенням, а також інформація про будинок майстерень, що 
розташований за адресою: м. Лисичанськ, вул. Грушевського, 1/47 потребує



уточнення адреса його місцезнаходження (п о р у ш е н н я  в и м о г  п ід п у н к т у  б 
п у н к т у  59  Л іц е н з ій н и х  у м о в ) . ___
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:_________________

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних
документах._____________ _____ ___________________________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

Дода гок
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 0&- 2021 р. № 00?-

діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5671

дата 18.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1591/0/9.5-21

дата 20.08.2021

Найменування юридичної особи Лисичанський професійний торгово- 
кулінарний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02540723

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

7412 Кондитер

Ліцензований обсяг за заявою перепідготовка -  25 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження 

освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 
№ 365) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутній документ, оформлений відповідно до вимог законодавства, що 
підтверджує право власності чи користування майном для провадження 
освітньої діяльності Лисичанським професійним торгово-кулінарним ліцеєм 
за адресою м. Лисичанськ. вулиця Грушевського. 1/47 (будинок майстерень). ! 
в матеріалах ліцензійної справи наявна довідка про власність від 
департаменту освіти і науки Луганської ОДА (п о р у ш е н н я  в и м о г  п ід п у н к т у  З 
п у н к т у  59  Л іц е н з ій н и х  ум ов)',

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про підвищення 
кваліфікації, зокрема у Божич її. Є., Метеліци Є. В. (не зазначено 
найменування закладу в якому відбувається підвищення кваліфікації, теми, 
тривалість навчання та вид отриманого документа) (п о р у ш е н н я  ви м о г  п у н к т у  
З 0 Л і ц е н зі йн их  у м о в )  ;

- у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних умов «Інформація про загальну 
площу приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу», 
невірно зазначено найменування документа який підтверджує право 
користування приміщенням, а також інформація про будинок майстерень, що 
розташований за адресою: м. Лисичанськ, вул. Грушевського, 1/47 потребує 
уточнення адреса його місцезнаходження (п о р у ш е н н я  в и м о г  п ід п у н к т у  б 
п у н к т у  59  Л іц е н з ій н их  і м о в ) .

_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________
____ 1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та



документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних 

документах._____________________ ________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток #  $_______
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  ^  2021 р. №

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

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

Вих. № заяви ю ридичної особи 
ЄДЕБО № 6896

дата 23.07.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1495/0/9.5-21

дата 28.07.2021

Найменування ю ридичної особи Державний навчальний заклад 
"Херсонське вище професійне 
училище сервісу та дизайну"

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 36671344
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 5133 Соціальний робітник

Ліцензований обсяг за заявою 30 осіб
■ І *  и  •  •  аПідстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності на рівні 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 24 березня 2021 р. № 365) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- викладання дисципліни «Основи діловодства» планується закріпити за 
викладачем Букрєєв Т. Б., який має вищу освіту зі спеціальності «Історія», тобто 
не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 55 Ліцензійних 
умов);

- відсутні копії документів, які підтверджують забезпечення 
безпереш кодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з 
інвалідністю та інш их маломобільних груп населення (порушення вимог 
підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 38 до Ліцензійних умов - Навчально-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання за професією 
відсутні дисципліни, а саме: Фізична культура, Професійна мобільність, Основи 
підприємницької діяльності (порушення вимог підпункту 7 пункту 59 
Ліцензійних умов;

- у таблиці 1 додатка 39 до Ліцензійних умов -  забезпечення підручниками 
навчальними посібниками, довідкою та іншою навчальною літературою, 
відсутні дисципліни, а саме: Ф ізична культура, Професійна мобільність, Основи 
підприємницької діяльності (порушення вимог підпункту 8 пункту 59 
Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про матеріально-технічне
забезпечення (поруш ення вимог пункту ЗО Ліцензійних умов).__________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:__________________



1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.________________ ______
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.________________________________

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6886

дата
21.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1475/0/9.5-21

дата
27.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище 
професійне аграрне училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

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

первинна професійна підготовка за професією 
6123 Бджоляр (ліцензований обсяг ЗО осіб) на другому 
(базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

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

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, зокрема за адресою Полтавська обл., Гадяцький р- 
н, м. Гадяч, вул. Будька, 45 (Навчально-лабораторний корпус), що не відповідає вимогам 
підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо інформаційного забезпечення за 
дисципліною «Основи трудового законодавства», що не відповідає вимогам підпункту 8 
пункту 59 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток^ ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від **  2021 р. № 9-

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6885

дата
21.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1476/0/9.5-21

дата
27.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище 
професійне аграрне училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

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

професійно-технічне навчання за професією 
6123 Бджоляр (ліцензований обсяг 15 осіб) на другому 
(базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

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

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, зокрема за адресою Полтавська обл., Гадяцький р- 
н, м. Гадяч, вул. Будька, 45 (Навчально-лабораторний корпус), що не відповідає вимогам 
підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо інформаційного забезпечення за 
дисципліною «Основи трудового законодавства», що не відповідає вимогам підпункту 8 
пункту 59 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6884

дата
21.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1477/0/9.5-21

дата
27.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище 
професійне аграрне училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546921

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

перепідготовка за професією 6123 Бджоляр 
(ліцензований обсяг 15 осіб) на першому 
(початковому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

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

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, зокрема за адресою Полтавська обл., Гадяцький р- 
н, м. Гадяч, вул. Будька, 45 (Навчально-лабораторний корпус), що не відповідає вимогам 
підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація щодо інформаційного забезпечення за 
дисципліною «Основи трудового законодавства», що не відповідає вимогам підпункту 8 
пункту 59 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток^/ 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від іГ)р- 2021 р. №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6408

дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1446/0/9.5-21

дата
20.07.2021

Найменування юридичної особи Маріупольське вище металургійне професійне 
училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536188

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

первинна професійна підготовка за професією 
8122 Оператор поста керування станом гарячої 
прокатки (ліцензований обсяг ЗО осіб) на першому 
(початковому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

_____у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення за адресою м. Маріуполь, вул. Єрмака, 31, що не 
відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального плану, 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов;

- викладання навчальної дисципліни «Основи трудового законодавства» планується 
закріпити за викладачем Єфименко О. С., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Економіка підприємства» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, що не відповідає
вимогам пункту 55 до Ліцензійних умов._____________________________________________
________________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:______________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;__________________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У-рп
до наказу Міністерства освіти і науки
України від с°*- 2021 р. № /3

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6407

дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1447/0/9.5-21

дата
20.07.2021

Найменування юридичної особи Маріупольське вище металургійне професійне 
училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536188

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

первинна професійна підготовка за професією 
7212 Електрозварник ручного зварювання 
(ліцензований обсяг 30 осіб) на другому (базовому) 
рівні

заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності 
_____у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення за адресою м. Маріуполь, вул. Єрмака, 31, що не 
відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального плану, 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов;

- викладання навчальної дисципліни «Основи трудового законодавства» планується 
закріпити за викладачем Єфименко О. С., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Економіка підприємства» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, що не відповідає
вимогам пункту 55 до Ліцензійних умов._____________________________________________
________________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:______________________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;__________________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У- л
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^  ^

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6406

дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1448/0/9.5-21

дата
20.07.2021

Найменування юридичної особи Маріупольське вище металургійне професійне 
училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536188

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

перепідготовка за професією 7212 Електрозварник 
ручного зварювання (ліцензований обсяг 15 осіб) на 
першому (початковому) рівні

заяві
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності 
_____у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_____

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі 
змінами) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення за адресою м. Маріуполь, вул. Єрмака, 31, що не 
відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального плану, 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов;

- викладання навчальної дисципліни «Основи трудового законодавства» планується 
закріпити за викладачем Єфименко О. С., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Економіка підприємства» і не є фахівцем із зазначеної дисципліни, що не відповідає
вимогам пункту 55 до Ліцензійних умов._____________________________________________
________________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:____________ _________
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;__________________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ' / -'
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &£• 2021 р. №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6405

дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1449/0/9.5-21

дата
20.07.2021

Найменування юридичної особи Маріупольське вище металургійне професійне 
училище

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05536188

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

підвищення кваліфікації за професією 
7212 Електрозварник ручного зварювання 
(ліцензований обсяг 15 осіб) на другому (базовому) 
рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

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

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення за адресою м. Маріуполь, вул. Єрмака, 31, що не 
відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального плану, 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток #  &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ̂ 2 0 2 1  р. № У/У-ос,

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6765

дата 26.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1617/0/9.5-21

дата 30.08.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Бахмутський 
центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542283
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Первинна професійна підготовка за професією 
5122 Кухар
Другий (базовий) рівень

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) ОСВІТИ

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

- встановлена невідповідність кваліфікації викладача навчальному предмету, що ним 
викладається, а саме, навчальний предмет «Інформаційні технології», викладає фахівець 
(Захарова О. М.), яка має вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

Навчальний предмет «Облік, калькуляція, звітність» викладає фахівець 
(Бричак О. В.), яка має вищу освіту за спеціальністю «Професійна освіта. Харчові 
технології».

Відсутнє посвідчення водія у викладача центру Баранова О. М., який викладає 
навчальний предмет «Правила дорожнього руху» (порушення вимог пункту 55 
Ліцензійних умов);

- відсутні кабінети для підготовки кваліфікованих робітників за професією 5122 
Кухар, які передбачені Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 
5122-НО.55.3-5-2007, а саме: Технології приготування їжі, Устаткування підприємств 
харчування, Гігієни та санітарії (порушення вимог підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних 
умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників, згідно з 
переліком основних засобів, який передбачений Державним стандартом професійно- 
технічної освіти ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 (порушенням вимог підпункту 2 пункту 
56 Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 
інформації та документів (або коментарів до них), передбачених додатком 40 до



Ліцензійних умов, що є порушенням вимог підпункту 11 пункту 59 Ліцензійних 
умов.

Крім того, дані про загальні площі приміщень за адресою Донецька область, 
Бахмутський район, м. Бахмут, вул. Перемоги, 17, що зазначені у паспортних даних 
документу № 2 електронної ліцензійної справи (84502,0 кв. м) не відповідають даним 
про площі приміщень, які вказані у таблиці 1 «Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу» документу № 6 
електронної ліцензійної справи (2229,1 кв. м), що потребує уточнення та приведення 
у відповідність.
______________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності на рівні
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________________

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

Директор департаменту Світлана КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6450 -

дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1442/0/9.5-21

дата
20.07.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Козятинське міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02549658

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

первинна професійна підготовка за професією 
5111 Стюарт (послуги у дорозі) (ліцензований обсяг 
20 осіб) на другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення за адресою м. Козятин, вул. Катукова, 44, що не 
відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального плану, 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на 
власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законом України “Про 
освіту”, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 до Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

. . .  ' Додаток^ Л"
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6451 -

дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1443/0/9.5-21

дата
20.07.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний заклад 
«Козятинське міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02549658

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

професійно-технічне навчання за професією 
5111 Стюарт (послуги у дорозі) (ліцензований обсяг 
10 осіб) на другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення за адресою м. Козятин, вул. Катукова, 44, що не 
відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального плану, 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на 
власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законом України “Про 
освіту”, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 до Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отриманий ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату на 
, рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6817

дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1450/0/9.5-21

дата
20.07.2021

Найменування юридичної особи Сокирянське вище професійне училище
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02549018

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

первинна професійна підготовка за професією 
7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин 
та устаткування (ліцензований обсяг 30 осіб) на 
другому (базовому) рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення за адресою м. Сокиряни, вул. Кобилянської, 105, що 
не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов;

- в матеріалах справи відсутня пояснювальна записка до робочого навчального плану, 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату на 
рівні 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 
ЄДЕБО № 6887

дата
22.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1781/0/9.5-21

дата
27.07.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний заклад 
"Криворізький центр професійної освіти робітничих 
кадрів торгівлі та ресторанного сервісу"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566502

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

первинна професійна підготовка за професією 4121 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
(ліцензований обсяг 50 осіб) на другому (базовому) 
рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

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

- в матеріалах справи відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на 
власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законом України “Про 
освіту”, що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 до Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

Додаток^-1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від &0г &9, 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6818

дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1444/0/9.5-21

дата
20.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад "Татарбунарське 
професійно-технічне аграрне училище"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20949806

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

первинна професійна підготовка за професією 
8275 Оператор лінії у виробництві харчової продукції 
(перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів) 
(ліцензований обсяг 30 осіб) на другому (базовому) 
рівні

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності, 

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

- в матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують забезпечення 
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
Ліцензійних умов.

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно до Закону і 
Ліцензійних умов;
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 
Закону і Ліцензійних умов.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації

)



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 6883 дата 13.08.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1575/0/9.5-21

дата 16.08.2021

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»_________

Ідентифікаційний код юридичної особи 38143880
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

5169 Охоронник

Ліцензований обсяг за ліцензією перепідготовка -  60 осіб
Ліцензований обсяг за заявою перепідготовка -  210 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розш иренні 
провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) у сфері 

___________________професійної (професійно-технічної) освіти__________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів 
України від ЗО грудня 2015 р. №  1187 (із змінами і доповненнями внесеними 
постановою Кабінету М іністрів України від 24 березня 2021 р. № 365) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- навчальний предмет «Охорона об’єктів» викладає Долинний А. В. (вища 
освіта зі спеціальності Правознавство), який не має відповідної освітньої 
кваліфікації для її викладання (порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- окремі майстри виробничого навчання не мають освітньої кваліфікації 
(порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- майстри виробничого навчання не мають професійної кваліфікації за 
відповідною або суміжною професією (порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних 
умов);

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному вебсайті 
інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», не 
відповідає наявним посиланням, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункту 59
Ліцензійних умов/_______________________________________________________________

______________________ П ропозиції щодо усунення недоліків:____________________
1. Подати нову заяву на розш ирення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Л іцензійних умов.___________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах._____

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Підстави відмови в розш иренні ліцензії на провадження освітньої 
діяльності ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Додаток__ 0
до наказу Міністерства освіти і науки
України від Об-0*- 2021 р. №

Вих. № заяв юридичної особи 
6983

дата 27.08.2021

Вх. № заяв ю ридичної особи 
1614/0/9.5-21

дата 30.08.2021

Найменування ю ридичної особи Луцький національний технічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05477296

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
«Технічний фаховий коледж Луцького 
національного технічного університету»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

26415046

Вид освітньої діяльності, вид 
підготовки, код та найменування 
професії (класу), ліцензований обсяг 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Збільшення ліцензованого обсягу за 
професією 7241 М айстер з діагностики та 
налагодження електронного устаткування 
автомобільних засобів з первинної 
професійної підготовки, ліцензований 
обсяг -  60 осіб (з 45 до 60 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні ліцензії на 
провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні професійної

(професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- відсутня інформація про основне місце роботи, найменування посади у 
Кальмук Д., Толстуш ко М., Дубицький 0 .,  Сергіюк В., Літковець С., які є особами, 
що працюють за сумісництвом, що не відповідає вимогам таблиці 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстрів 
виробничого навчання Кальчук Д., Чос С., Ярощук В, Бондарук Т., що не 
відповідає вимогам пунктів 55 та ЗО Ліцензійних умов;

- навчальний предмет «Охорона праці» не забезпечена педагогічним 
працівником з відповідною освітньою та/або професійною кваліфікацією;



- відсутні відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності згідно з додатком 37 (наявна інформація за 
спеціальністю 073 М енеджмент у сфері фахової передвищ ої освіти), що не 
відповідає вимогам підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-
сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 
оскільки за електронним посиланням вказаними у документі №  8 ліцензійної 
справи дані знаходяться на Google Диску, що не відповідає вимогам підпункту 11 
пункту 59 Ліцензійних умов._____________________________________________________

П ропозиції щодо усунення недоліків:

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

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
на рівні вищої освіти

Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « » && 2021 №

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України

2. М иронівський інститут пшениці імені В.М .Ремесла Національної академії 
аграрних наук України

3. Приватний заклад вищої освіти "М іжнародний класичний університет імені 
Пилипа Орлика"

4. Одеський національний морський університет

5. Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права 
Національної академії правових наук України"

6. Заклад фахової передвищої освіти "Перший Київський фаховий медичний 
коледж"



Додаток ^

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від О б . & 0  2 0 ^ 0  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні 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 юридичної особи Дата

6995 28.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
6025/0/9-21 30.08.2021

Найменування юридичної особи Інститут олійних культур Національної 
академії аграрних наук України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 01296051

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

Рівень вищ ої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 5

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток / 1

до наказу М іністерства освіти і 

науки України
від 0 6 .  20 М  р. № ■

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні 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 юридичної особи Дата

6994 27.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
6023/0/9-21 30.08.2021

Найменування юридичної особи М иронівський інститут пшениці імені 
В.М .Ремесла Національної академії 
аграрних наук України

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 00496863

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)

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 5

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток / з
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від іЯ ? 2 0 ^  р. № У ? ? '

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльност і
на рівні 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 Даі а
5442 21.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5889/0/9-21 11.08.2021
Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 

"Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37992250

Переоформи ти ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 80 (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
спеціальнеє ті

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Право 081 Право перший
(бакалаврський)

рівень

80

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток £  Ч

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 0 6  0 0  20р£/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні 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
5440 21.07.2021
Вх, № заяви юридичної особи Дата
5887/0/9-21 11.08.2021
Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 

"Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37992250

Переоформити ліцензію за спеціальністю 223 Медсестринство, ліцензований обсяг 
ЗО (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)
Медсестринство 223 Медсестринство перший

(бакалаврський)
рівень

25

медсестринська
справа

223 Медсестринство перший
(бакалаврський)

рівень

5

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від '’О б- & &  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
па рівні 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 Дат а
5436 21.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5882/0/9-21 11.08.2021
Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти

"Міжнародний класичний університет
імені Пилипа Орлика"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37992250

Переоформи ти ліцензію за спеціальністю 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті), ліцензований обсяг ЗО (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 
ос в і ти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
Транспортні
технології

275 Транспортні технології (на 
авто м об і л ьн о м у тра н с п о рт і)

перший
(бакалаврський)

рівень

зо

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИІІІТОФ



Додаток / .  £

до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Ой. О ?  2 0 Л /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльност і
на рівні 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
5441 21.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5888/0/9-21 11.08.2021
Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 

"Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37992250

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 50 (на 
строк навчання), 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)

Право
(Освітньо-

професійна)

081 Право другий
(магістерський)

рівень

25

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 0 6 -  р. № УїЗУ'

Про переофорімлснпя ліцензій на провадження осві тньої діяльності
на рівні вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої сіатті 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
5434 21.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5883/0/9-21 11.08.2021
Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої освіти 

"Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика"

Ідентифікаційний код юридичної особи 37992250

Переоформи ти ліцензію за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія, 
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)

Фізична
терапія,

ерготерапія
(Освітньо-

професійна)

227 Фізична терапія, 
ерготерапія

другий
(магістерський) 

рі вен І.

25

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу М іністерства освіти і 
науки України

від 20 X /  р. № Л Г Р 'ь

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні 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. 142 заяви юридичної особи Дата

6991 26.08.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
6016/0/9-21 30.08.2021

Найменування юридичної особи Одеський національний морський 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01127777

Переоформити ліцензію  за спеціальністю 275 Транспортні технології (морський 
транспорт), 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)
Транспортні 
технології, 
процеси і 
системи

275 Транспортні технології 
(морський транспорт)

третій (освігньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень

10

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 1 9

до наказу М іністерства освіти і 
науки України
від 2021 р .№  Ж ? '* * —

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
на рівні вищої освіти

1. Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності", пункту 1 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої 
освіти Науково-дослідному інституту інформатики і права Національної 
академії правових наук України (ідентифікаційний код ю ридичної особи -  
25959933) для Державної наукової установи "Інститут інформації, безпеки і 
права Національної академії правових наук України" (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  25959933) у зв ’язку з реорганізацією шляхом перетворення 
Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії 
правових наук України, а саме:__________________________________ ______________
№
з/п

Ш ифр
галузі
знань

Назва
галузі
знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг

Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної 
академії правових наук України" (ідентифікаційний код юридичної особи -

25959933)

Підготовка докторів філософії
1 .

08 Право 081 Право 15

(підстава: заява Державної наукової установи "Інститут інформації, безпеки і 
права Національної академії правових наук України" від 26.08.2021 № 51 (вх. 
МОН від 30.08.2021 № 6014/0/9-21), розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 3 лютого 2021 р. № 85-р «Про утворення Державної наукової 
установи "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових 
наук України").

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 на рівні вищої 
освіти Вищому навчальному закладу "Перший Київський медичний коледж" 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  054161 13), а саме:



2

найменування Вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний 
коледж" замінити на Заклад фахової передвищ ої освіти "Перший Київський 
фаховий медичний коледж"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7005 від 01.09.2021 (вх. МОН 
від 01.09.2021 № 6051/0/9-21).

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток 9

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від Р б- 2021 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності 
на рівні фахової передвищої освіти

1. В ідповідно до пункту 6 частини перш ої 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 ю ридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової 
передвищої освіти, ліцензіатам:

1.1. Державному навчальному закладу "Дніпровський технолого- 
економічний коледж" (ідентифікаційний код ю ридичної особи -  00193418), а 
саме:

найменування Державний навчальний заклад "Дніпровський технолого- 
економічний коледж" замінити на Дніпровський технолого-економічний 
фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 6992 від 27.08.2021 (вх. МОН 
від 30.08.2021 № 6018/0/9-21).

1.2. Івано-Ф ранківському державному коледжу технологій та бізнесу 
(ідентифікаційний код ю ридичної особи -  01566100), а саме:

найменування Івано-Ф ранківський державний коледж технологій та 
бізнесу замінити на Івано-Ф ранківський фаховий коледж технологій та бізнесу

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7004 від 31.08.2021 (вх. М ОН 
від 01.09.2021 № 6043/0/9-21).

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 'і'1
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від 0 6 -  2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Державному професійно-технічному навчальному закладу 

"К ам янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів" 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи: 
121

Дата:
31.08.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи дата
6045/0/9-21 01.09.2021
Найменування ю ридичної особи Державний професійно-технічний

навчальний заклад "Кам'янський центр
підготовки і перепідготовки робітничих
кадрів"

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566488

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

4121

Обліковець 3 
реєстрації 

бухгалтерських 
даних

Первинна професійна 
підготовка зо

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток V/
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від О б , 2021 р. №

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Державному професійно-технічному навчальному закладу 

"Кам'янський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів" 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви ю ридичної особи: 
122

Дата:
31.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6046/0/9-21

дата
01.09.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Кам'янський центр 
підготовки і перепідготовки робітничих 
кадрів"

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566488

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

4112
Оператор

комп’ютерного
набору

Професійно-технічне
навчання 60

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


