
Додаток 1
до наказу М іністерства освіти і науки 
України від «с/У » 2021 № ^

Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 

на рівні вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Національна академія Державної прикордонної служби України 
ім.Богдана Хмельницького

2. Полтавська державна аграрна академія



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»)_____________________

Додаток {
до наказу Міністерства освіти і науки
України від о??- 09_____ 2021 р. №

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою 

програмою Організація діяльності інженерно-технічних підрозділів ДПСУ 
спеціальності 252 Безпека державного кордону галузі знань 25 Воєнні науки, 
національна безпека, безпека державного кордону на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 31/4389

дата
25.08.2021

Вх. №  заяви юридичної 
особи 1627/0/9.5-21

Дата
02.09.2021

Найменування юридичної 
особи

Н аціональна академія Державної прикордонної 
служби України ім.Богдана Хмельницького

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

14321481

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньою програмою Організація 
діяльності інженерно-технічних підрозділів 
ДПСУ спеціальності 252 Безпека державного 
кордону на першому (бакалаврському) рівні 
вищ ої освіти

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

30 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



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»)

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою 

Організація діяльності кінологічних підрозділів ДПСУ спеціальності 
252 Безпека державного кордону галузі знань 25 Воєнні науки, національна 
безпека, безпека державного кордону на першому (бакалаврському) рівні 
вищ ої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
31/4388

дата
25.08.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1628/0/9.5-21

Дата
02.09.2021

Найменування юридичної 
особи

Національна академія Державної 
прикордонної служби України ім.Богдана 
Хмельницького

Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

14321481

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньою програмою 
Організація діяльності кінологічних 
підрозділів ДПСУ спеціальності 252 Безпека 
державного кордону на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

20 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток ь З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^  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 розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Збільш ення ліцензованого за освітньою програмою Правознавство 

спеціальності 081 Право на першому (бакалаврському) рівні вищ ої освіти
Вих. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6935

дата
03.08.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1532/0/9.5-21

Дата
04.08.2021

Найменування ю ридичної особи Полтавська державна аграрна академія
Ідентифікаційний код 
ю ридичної особи

00493014

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

Збільш ення ліцензованого обсягу за 
освітньою програмою Правознавство 
спеціальності 081 Право на 
перш ому (бакалаврському) рівні вищ ої освіти

Ліцензований обсяг (за 
ліцензією), осіб

75 осіб (на рік)

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

125 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищ ої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
України від «ДУ » 2021 №

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

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1.
Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Харківській області

2.
Державний навчальний заклад «М елітопольський багатопрофільний 
центр професійно-технічної освіти»



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

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 ю ридичної особи 
7009

дата 31.08.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1625/0/9.5-21

дата 02.09.2021

Найменування юридичної особи Аварійно-рятувальний загін 
спеціального призначення Г оловного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Харківській 
області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37876792

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

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

5169 Командир 
відділення 

оперативно- 
рятувальної служби 
цивільного захисту

Перепідготовка 20 Перший
(початковий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток Л.<1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

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 
7008

дата 31.08.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1624/0/9.5-21

дата 02.09.2021

Найменування ю ридичної особи Аварійно-рятувальний загін 
спеціального призначення Г оловного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Харківській 
області

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37876792

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

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

5169 Командир 
відділення 

оперативно- 
рятувальної служби 
цивільного захисту

Підвищення
кваліфікації

20 Другий
(базовий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток Л .З
до наказу М іністерства освіти і науки 
України в і д 2021 р. №

У  ? 1

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

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
*' і  ^ ._________________________________________________________________________________ , _____ _______  П________________

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-
т ехн ічної) оевп и______ _______ •____ _________

Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту 
рухомого с к л а д у ____ ______________ ________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 2070

дата 17.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1695/0/9.5-21

дата 17.09.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
« М е л і топ о л ьс ьки й б а гато профільний 
центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544000
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу 
щодо підготовки кваліфікованих 
робітників за професією 7233 Слюсар 
з ремонту рухомого складу

Ліцензований обсяг Первинна професійна підготовка - 
120 осіб (з 60 до 120 осіб)

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК
003:2010

Найменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
класифікаційної' 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Лі цензова 
ний обсяг 
(осіб)

.'

Рівень
професійної
(професійно-
технічної)

•ОСВІТИ

7233 Слюсар з Первинна професійна 120 ..* Другий
ремонту підготовка (базовий)‘ 1

рухомого складу рівень
!



Про звуження провадження освітньої діяльності 
Харківській державній академії культури  

на рівні вищої освіти
(відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видиві господарської діяльності».

статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Додаток 3_
до наказу Міністерства освіти і науки
України відУУ^У 2021 №

Вихідний № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО: 7045

дата 09.09.2021

Вхідний № заяви юридичної особи 
6228/0/9-21

дата 14.09.2021

Найменування юридичної особи Харківська державна 
академія культури

Ідентифікаційний код юридичної особи 30036001

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
№
з/гі

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити ліцензований осяг, 
осіб

1. Перший
(бакалаврський)

рівень

680 540

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток /̂_
до наказу Міністерства освіти і науки
України віде/У-02 2021 №

Про звуження провадження освітньої діяльності 
Харківській державній академії культури  

на рівні вищої освіти

(відповідно ло статті 7 Закону України «Про ліцензування видиві господарської діяльності».
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вихідний № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО: 7044

дата 09.09.2021

Вхідний № заяви юридичної особи 
6229/0/9-21

дата 14.09.2021

Найменування юридичної особи Харківська державна 
академія культури

Ідентифікаційний код юридичної особи 30036001

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
№
з/гі

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити ліцензований осяг, 
осіб

1. Другий
(магістерський)
рівень

389 240

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « 3% » 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Марганецький 
професійний ліцей»

2. Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей

о К ам’янське вище професійне училище

4. Професійно-технічне училище № 2



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. № зави юридичної особи 336 Дата 06.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 6212/0/9-21 Дата 13.09.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад 
«Марганецький професійний 
ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 21902304
Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної

(професійно-технічної) освіти
Звуження виду провадження освітньої діяльності за видом підготовки:

№
з/п

Коді
найменування

професії

Вид
професійно

ї
підготовки

Ліцензовани 
й обсяг, осіб 

(за
ліцензією)

Встановити
Коді

найменуван 
ня професії

Вид
професійної
підготовки

Ліценз
овани

й
обсяг,
осіб

1

4133 Штукатур 
7132 Лицювальник- 
плиточник 
7141 Маляр

Первинна
професійна
підготовка,
перепідготов
ка

ЗО

4133
Штукатур 
7132 Лицюв 
альник- 
плиточник 
7141 Маляр

Первинна
професійна
підготовка

зо

2

7433 Кравець

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

90 7433
Кравець

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-
технічне
навчання

90

3

7435 Закрійник

Професійно-
технічне
навчання,
підвищення
кваліфікації

ЗО 7435
Закрійник

Професійно-
технічне
навчання

зо



5141 Манікюрник

Перепідгото
вка,
професійно-
технічне
навчання,
підвищення
кваліфікації

15 5141
Манікюрник

Професійно-
технічне
навчання

15

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



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

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

(відповідно до статті 15 Закону України «1 Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяв юридичної особи 
5 83-ОД

Дата 13.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 6294/0/9-21 Дата 16.09.2021
1 Іайменування ю ридичної особи Криворізький професійний прничо- 

металургійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541697

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

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:

№
з/п

Код і
наймснуванн 

я професії
Види професійної 

підготовки

Ліцен 
зо вам 

ий
обсяг,
осіб
(за

лі ценз 
ією)

Встановити

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Лі цензі 
овапий| 
обсяг,
осіб !

і!
І

1. 4112
Оператор 

комп'ютери 
ої верстки

1 Іервинна 
професійна 
підготовка, 

професійно- 
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації

з о

41 12
Оператор

комп’ютерної
верстки

Професійно-
технічне
навчання

і

і
|
і

Іі
з о

1

2. 5220
Продавець 
продоводьч 
их товарів

______________________

Первинна 
професійна 
підготовка, 

професійно- 
технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення 
кваліфікації

и> О
І

5220
Продавець

продовольчих
товарів

Професійно-
технічне
навчання

О
і 1 і 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

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 6^.3
до наказу Міністерства освіти і науки
України відУ -^ х  2021 р. №

Вих. № зави юридичної особи 600 Дата 09.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 6326/0/9-21 Дата 17.09.2021
Найменування юридичної особи Кам’янське вище професійне 

училище
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541496

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

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професією:
№
з/п

К оді
найменування

професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити
Коді

найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліценз
ований
обсяг,
осіб

1 7233 Слюсар-
ремонтник
7212
Електрозварник
ручного
зварювання
7215
Стропальник

Первинна
професійна
підготовка

60 7233 Слюсар-
ремонтник
7212
Електрозварник
ручного
зварювання

Первинна
професійна
підготовка

60

Директор департаменту 
атестації кадрів вищ ої 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 5*у
до наказу Міністерства освіти і науки
України від сї-ї-Р? 2021 р. № ^

Вих. № зави юридичної особи 7031 Дата 06.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 6231/0/9-21 Дата 14.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 2
Ідентифікаційний код юридичної особи 02541349

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

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професією:
№
з/п

Код і
найменуван 
ня професії

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити
Коді

найменування
професії

Вид
професійної
підготовки

Ліценз
ований
обсяг,
осіб

1 8211
Верстатник
широкого
профілю

Первинна
професійна
підготовка

60
8211
Верстатник
широкого
профілю

Первинна
професійна
підготовка

зо

Директор департаменту 
атестації кадрів вищ ої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « ^  2021 № /У

Перелік здобувачів ліцензій , 
яким відмовлено у видачі ліцензій 

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

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій

1.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія Післядипломної 
Освіти Управління Охорони Здоров’я «Українська М едична Асамблея»

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Академія професійного 
розвитку»



Додаток б. і
до наказу Міністерства освіти і науки
України відс/^2021 р. № «-*-

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №  2178

дата 07.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1662/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Академія Післядипломної Освіти 
Управління Охорони Здоров’я «Українська 
Медична Асамблея»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43513504

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

Підготовка ' здобувачів післядипломної 
освіти шляхом започаткування освітньої 
діяльності з підвищення кваліфікації зі 
спеціальності 222 Медицина з 
можливістю підготовки іноземців та осіб 
без громадянства

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

48 осіб (на строк навчання)

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

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

- за матеріалами справи освітній компонент «Українська мова (як іноземна)» 
викладатиме Руденко І. В., яка має вищу освіту зі спеціальності «Лікувальна 
справа» (кваліфікація -  лікар), зі спеціальності «Державне управління» 
(кваліфікація - магістр державного управління), науковий ступінь д. мед. н. 
(14.01.01 - акушерство та гінекологія), професор за кафедрою акушерства та 
гінекології, і не є фахівцем із зазначеного освітнього компонента (порушення вимог 
пункту 43 Ліцензійних умов);

- у документі 2 електронної справи не зазначені адреси гуртожитків № 1 ,2 , 3, 4, 
5, а згідно з договором про надання послуг з розміщення від 05.03.2020 р. № 4А 
вони розташовані за адресами: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 24; 
вул. Льва Толстого, буд. 5; вул. Антоновича, буд. 19/21; вул. Академіка Вільямса, 
буд. 3/7; вул. Прорізна, буд. 9 (порушення вимог підпункту 1 пункту 47 Ліцензійних 
умов);

- у матеріалах справи зазначено, що приміщення № 2 розташовано за адресою: 
м. Київ. вул. Васильківська, 17, що не відповідає інформації за договором оренди 
від 04.08.2020 р. № 6559 - вул. Васильківська, 17, приміщення № 3 (порушення 
вимог підпункту 1 пункту 47 Ліцензійних умов);

- відсутнє письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення 
безперешкодного доступу до гуртожитків осіб з інвалідністю та інших



маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання (у разі 
започаткування освітньої діяльності) (порушення вимог підпункту 7 пункту 47 
Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформлена відповідно до вимог законодавства, що 
підтверджує право користування майном для Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Академія Післядипломної Освіти Управління Охорони Здоров’я 
«Українська Медична Асамблея» за адресою: м. Київ. вул. Сім’ї Сосніних, буд. З, 
корп. 1 (порушення вимог підпункту 1 пункту 47 Ліцензійних умов);

- відсутні акти прийому-передачі нерухомого майна, що передбачені договорами 
найму від 04.08.2020 року № 6561, № 6559, № 6558 (порушення вимог підпункту 1 
пункту 47 Ліцензійних умов);

- у концепції освітньої діяльності відсутні освітні компоненти для освітньої 
програми із зазначеної спеціальності, що спрямовані на досягнення передбачених 
такою освітньою програмою результатів навчання, із зазначенням необхідних 
засобів для провадження освітньої діяльності (порушення вимог підпункту 2 пункту 
47 Ліцензійних умов);

- також у концепції освітньої діяльності зазначено одну освітню програму -  
Загальна практика, сімейна медицина, а за інформацією власного веб-сайту 
здобувана ліцензії (згідно з додатком 25) їх декілька, зокрема освітні програми: 
Акушерство та гінекологія, Алергологія, Анестезіологія, Гастроентерологія, 
Гематологія, Геронтологія, Дерматовенерологія, Дитяча ендокринологія, Дитяча 
онкологія, Дитяча стоматологія, Дитяча урологія, Дієтологія, Ендокринологія, 
Ендоскопія, Загальна гігієна, Загальна практика, Кардіологія, Клінічна лабораторна 
діагностика, Клінічна фармакологія, Косметологія, Мануальна терапія, Медична 
генетика, Невідкладна медицина, Нейрохірургія, Нефрологія, Онкологія, 
Ортодонтія, Ортопедична стоматологія, Оториноларингологія, Офтальмологія, 
Паразитологія, Пластична хірургія, Профпатологія, Психіатрія-наркологія, 
Психотерапія, Пульмонологія, Рентгенологія, Сексологія, Спортивна медицина, 
Судово-медична експертиза, Судово-психіатрична експертиза, Терапевтична 
стоматологія, Терапія, Токсикологія, Торакальна хірургія, Ультразвукова 
діагностика, Урологія, Фтизіатрія, Хірургічна стоматологія, Хірургія, Щелепно- 
лицева хірургія (порушення вимог підпунктів 2 і 9 пункту 47 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 підвищення кваліфікації 
із спеціальності не містять повну інформацію про кадрове забезпечення, зокрема 
відсутня інформація: про професійну кваліфікацію (відомості про практичний 
досвід професійної та/або управлінської роботи, що безпосередньо стосується 
змісту освітнього (практичного) компонента, із зазначенням посади та строку 
роботи на цій посаді) (порушення вимог пункту 43 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 здобувача ліцензії (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 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток &< &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/ / ^  2021 р. № /аУ-

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6458

дата 06.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1661/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Академія 
професійного розвитку»

Ідентифікаційний код юридичної особи 44000345
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Підготовка здобувачів освіти у сфері 
післядипломної освіти шляхом 
започаткування освітньої діяльності з 
підвищення кваліфікації зі спеціальності 
281 Публічне управління та 
адміністрування

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

50 осіб (на строк навчання)

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

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

- за матеріалами справи освітній компонент «Корпоративна культура та 
командна взаємодія у публічному врядуванні» викладатиме Колотун І. М., який має 
вищу освіту зі спеціальності «Правознавство» (кваліфікація -  юрист), зі 
спеціальності «Управління у сфері правопорядку» (кваліфікація -  юрист), науковий 
ступінь д. ю. н. (12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- 
виконавче право), і не є фахівцем із зазначеного освітнього компонента (порушення 
вимог пункту 43 Ліцензійних умов);

- освітній компонент «Теорія змін: сутність, основні положення, можливості 
застосування» викладатиме Соколов С. В., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Педагогіка вищої школи» (кваліфікація - магістр педагогічної освіти вищої школи, 
офіцер військового управління оперативно - тактичного рівня), науковий ступінь 
к. філос. н. (09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії), доцент за кафедрою 
міжнародних відносин та євроатлантичної інтеграції України, і не є фахівцем із 
зазначеного освітнього компонента (порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов);

- освітній компонент «Оцінка ефективності проведення змін» викладатиме 
Гаркавенко 3. О., яка має вищу освіту зі спеціальності «Російська мова та 
література» (кваліфікацію не зазначено), науковий ступінь к. психол. н. (19.00.05 - 
соціальна психологія, психологія соціальної роботи), і не є фахівцем із зазначеного 
освітнього компонента (порушення вимог пункту 43 Ліцензійних умов);

- у концепції освітньої діяльності не зазначені необхідні засоби для провадження



освітньої діяльності по кожному компоненту окремо (порушення вимог підпункту 2 
пункту 47 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 підвищення кваліфікації 
із спеціальності не містять повну інформацію про кадрове забезпечення, зокрема 
відсутня інформація: про місце основної роботи, найменування посади для осіб, що 
працюють за сумісництвом; про професійну кваліфікацію (відомості про 
практичний досвід професійної та/або управлінської роботи, що безпосередньо 
стосується змісту освітнього (практичного) компонента, із зазначенням посади та 
строку роботи на цій посаді); про кваліфікацію згідно з документом про вищу освіту 
(порушення вимог пункту 43, підпункту 4 пункту 47 Ліцензійних умов);

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі, є інформація про наявність свідоцтва САС № 313545 
від 05.11.2009 р., що відсутнє у матеріалах електронної справи (у матеріалах справи 
є договір оренди № 1/04/2021 від 01.04.2021 р., що не зазначений у відомостях)
(порушення вимог підпункту 5 пункту 47 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



Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і науки
України від °  ^ 2021 №

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів), 
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 

(розш иренні провадження освітньої діяльності) 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СП УКРЕНЕРГОЧОРМ ЕТ»

2. Лисичанський професійний торгово-кулінарний ліцей

о Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

4. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Львівське вище 
професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва»

5.
Приватне підприємство "Центр-М онтаж-Енерго" для
Відокремленого структурного підрозділу - Навчально-курсовий комбінат
Приватного підприємства "Центр-М онтаж-Енерго"

6 .
Товариство з обмеженою відповідальністю «М иколаївський інститут 
професійного розвитку і освіти»

7. Сокирянське вище професійне училище

8. Державний навчальний заклад «Татарбунарське професійно-технічне 
аграрне училище»

9. М аріупольський професійний машинобудівний ліцей

10. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Дніпровський 
центр професійно-технічної освіти"



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

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

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

В их. №  заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 2865

дата 31.08.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1638/0/9.5-21

дата 03.09.2021

Найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СП 
УКРЕНЕРГОЧОРМ ЕТ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 00192471
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві_______

7123 Бетоняр

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  10 
осіб на першому (початковому) рівні

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

________________________________технічної) освіти________________________________
Встановлення невідповідності Л іцензійним 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:

- не забезпечено викладачами дисципліни, крім дисципліни «Будівельне 
креслення» (порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- не забезпечено майстром виробничого навчання (інструктором) виробниче 
навчання (порушення пункту 55 Л іцензійних умов);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення професійно-практичної 
підготовки за формою таблиці 1 додатка 38 до Ліцензійних умов (порушення 
пункту 57 Ліцензійних умов);

- інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 
інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 
згідно додатком 40 до Ліцензійних умов не в повному обсязі, а також відсутні 
відповідні посилання, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункту 59 
Ліцензійних умов);

-потребує уточнення інформація про кількість майстерень у таблиці 2 
«Забезпечення приміщ еннями навчального, навчально-виробничого 
призначення, іншими приміщ еннями та майданчиками за відповідною 
проф есією ...» , оскільки дані не відповідають інформації у таблиці З 
«Обладнання навчальних, навчально-виробничих приміщень та майданчиків за 
відповідною проф есією ...».____________

______________________ П ропозиції щодо усунення недоліків:____________________
1. Подати нову заяву на отримання ліцензії на 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 КРИШ ТОФ



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 відУ т^ 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5672

дата 13.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1680/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Лисичанський професійний торгово- 
кулінарний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної особи 02540723
Вид освітньої діяльності, код та 7412
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Кондитер

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка 
на другому (базовому) рівні -  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) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
З статті 13 Закону), а саме:

- відсутні гуртожиток і медичний пункт (порушення вимог пункту 27, 
підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);

- за матеріалами електронної справи у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних 
умов - про загальну площу приміщень, що використовуються для здійснення 
освітнього процесу, не зазначено найменування та реквізити документа про право 
оперативного управління, а саме - наказ Міністерства освіти і науки України 
від 01Л 1.2018 року № 1180 «Про передання державного майна в оперативне 
управління Лисичанському професійному торгово-кулінарному ліцею» (є 
інформація про наявність витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності - власник навчальних приміщень 
Міністерство освіти і науки України) (порушення вимог підпункту 6 пункту 59 
Ліцензійних умов);

відсутня копія (копії) документа (документів), що підтверджує 
(підтверджують) забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (крім будівель, існуюча об’ємно- 
планувальна схема яких не розрахована на здійснення заходів щодо інклюзивності), 
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень
(порушення вимог пункту 25 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



Додаток 7.3
до наказу Міністерства освіти і науки
України від-У^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 № 5671______________

дата 13.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1681/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної осоои 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
на першому (початковому) рівні 
-  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) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 
З статті 13 Закону), а саме:

- відсутні гуртожиток і медичний пункт (порушення вимог пункту 27, 
підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 38 до Ліцензійних умов - про навчально-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання за професією відсутня 
інформація про наявність навчальних програм (порушення вимог підпункту 7 
пункту 59 Ліцензійних умов);

- за матеріалами електронної справи у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних 
умов - про загальну площу приміщень, що використовуються для здійснення 
освітнього процесу, не зазначено найменування та реквізити документа про право 
оперативного управління, а саме - наказ Міністерства освіти і науки України 
від 01.11.2018 року № 1180 «Про передання державного майна в оперативне 
управління Лисичанському професійному торгово-кулінарному ліцею» (є 
інформація про наявність витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності - власник навчальних приміщень 
Міністерство освіти і науки України) (порушення вимог підпункту 6 пункту 59 
Ліцензійних умов);

відсутня копія (копії) документа (документів), що підтверджує
(підтверджують) забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний 
доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів (крім будівель, існуюча об’ємно- 
планувальна схема яких не розрахована на здійснення заходів щодо інклюзивності), 
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень 
(порушення вимог пункту 25 Ліцензійних умов).___________________________________



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

Пропозиції щодо усунення недоліків

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток т. У_______
до наказу Міністерства освіти і науки
України від о/У ^  2021 р. №

П ідстави  відм ови у розш иренні провадж енн я осв ітн ьо ї д іяльності 
л іц ен зіату  на р івні проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

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

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7080______________

дата 10.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1686/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Центр підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541390
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві.

Первинна професійна підготовка за 
професією 7133 Штукатур

Ліцензований обсяг за заявою 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 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. Дге 365) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 етап і 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документу, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших груп 
населення (порушення вимог пункту 25 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, що 
підтверджує право власності чи користування майном за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Каховська, буд. 136 (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- викладання дисципліни «Основи трудового законодавства» планується закріпити 
за викладачем Білецька С. В., яка має вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка і 
методика середньої освіти (Історія)», тобто не має фахової освіти для її викладання 
(порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- викладання дисципліни «Фізична культура» планується закріпити за викладачем 
Воловик М. П., який має вищу освіту зі спеціальності «Загально-технічні дисципліни 
та праця», тобто не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 55
Ліцензійних умов)._______________________________________________________________
______________________ П роп озиц ії щ одо 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 У З_______
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № /<&-**-

П ідстави  відм ови  у розш иренні провадж енн я осв ітн ьо ї д іяльн ості 
л іц ен зіату  на р івн і проф есійної (проф есійно-технічної) освіти

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

В их. Л2 зая ви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7079______________

дата 10.09.2021

Вх. Лд заяви юридичної особи 
1687/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Центр підготовки і перепідготовки 
робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541390
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 7141 Маляр

Ліцензований обсяг за заявою 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 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. М  365) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документу, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших груп 
населення (порушення вимог пункту 25 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, шо 
підтверджує право власності чи користування майном за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Каховська, буд. 136 (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- викладання дисципліни «Основи правових знань» планується закріпити за 
викладачем Білецька С. В., яка має вищу освіту зі спеціальності «Педагогіка і 
методика середньої освіти (Історія)», тобто не має фахової освіти для її викладання 
(порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- викладання дисципліни «Фізична культура» планується закріпити за викладачем 
Воловик М. П., який має вищу освіту зі спеціальності «Загально-технічні дисципліни 
та праця», тобто не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 55
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/У^2021 р. № Aff-**-

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 № 7081

дата 10.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1691/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Львівське вище 
професійне училище комп’ютерних 
технологій та будівництва»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545659

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

4113
Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення

Ліцензований обсяг за заявою Первинна професійна підготовка 
на другому (базовому) рівні -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про розширення 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 
3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами електронної справи навчальний предмет «Основи трудового 
законодавства» викладатиме Владига 0 . М., яка має вищу освіту зі спеціальності 
«Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» (кваліфікація - вчитель історії 
загальноосвітньої школи другого та третього ступенів), і не є фахівцем із 
зазначеного предмета (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);

- майстри виробничого навчання Якімів Л. М., Мілян X. С. і Гудима Н. В. не 
мають професійної кваліфікації за зазначеною професією або за суміжною, що 
визначається згідно з документом про професійну (професійно-технічну) освіту або 
досвідом практичної роботи за відповідним фахом (професією) не менше п ’яти 
років (крім педагогічної чи науково-педагогічної діяльності) та підвищенням 
кваліфікації не менше 72 годин (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджують право користування майном навчального корпусу, гуртожитку.
суспільно-побутового корпусу для Державного прос зесійно-технічного навчального
закладу «Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та
будівництва» за адресою: м. Львів, вул. Лінкольна А., буд. 23 (у наявності витяги з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності - власник приміщень Міністерство освіти і науки України)
(порушення вимог підпункту 3 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 та кваліфікацію за 
вищою освітою; про категорію для майстрів виробничого навчання; про досвід 
роботи за фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); про місце 
основної роботи, найменування посади та стаж роботи осіб, що працюють за 
сумісництвом; про тривалість проходження підвищення кваліфікації викладача з 
навчального предмета «Охорона праці» (кількість годин і навчальних кредитів) 
(порушення вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються для 
здійснення освітнього процесу зазначено, що загальна площа закладу становить 
7975,2 кв. їм., що не відповідає інформації, зазначеній у документі 2 ліцензійної 
справи - 10317,4 кв. їм. (за паспортами) (порушення вимог підпункту 6 пункту 59 
Ліцензійних умов);

- у відомостях про забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками (таблиця 2 
додатку 37 до Ліцензійних умов) інформація про наявність 8 кабінетів, що не 
відповідає інформації у відомостях про обладнання навчальних, навчально- 
виробничих приміщень та майданчиків (таблиця 3 додатку 37 до Ліцензійних умов) 
-  про наявність 7 кабінетів (порушення вимог підпункту 6 пункту 59 Ліцензійних 
умов);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчального предмету 
«Фізична культура» (порушення вимог підпункту 2 пункту 57 Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з ряду навчальних предметів, а саме з 
предметів: «Основи галузевої економіки і підприємництва», «Основи трудового 
законодавства», «Охорона праці», «Основи долікарської допомоги», «Основи 
електротехніки», «Основи професійної етики», «іноземна мова за професійним 
спрямуванням», «Основи документообігу та підприємницької діяльності» 
(порушення вимог пункту 58 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 здобувана ліцензії (посилання) не відповідають назвам сторінок
(порушення вимог підпункту 11 пункту 59 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 
ліцензіа гу на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Додаток Ф' ¥
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ЛУ-&?_2021 р. № /<?&'

діяльності» (далі - Закон))
В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7024

дата 06.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1649/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство "Центр-Монтаж- 
Енерго"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34571728

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ - 
Навчально-курсовий комбінат Приватного 
підприємства "Центр-Монтаж-Енерго"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

44373639

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

8334 Водій навантажувача

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  10 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:

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
згідно із переліком основних обов'язкових засобів навчання, передбачених 
Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 8334.Н.52.24-2016 (а 
саме навчальний полігон) (порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Правила 
дорожнього руху» (,порушення пункту 57 Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з дисциплін «Електротехніка» та 
«Правила дорожнього руху» (порушення пункту 58 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене 
звання) (порушення підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов).

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

документи відповідно до Закону га Ліцензійних умов.

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Директор департамеїіту
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 #  &
до наказу Міністерства освіти і ^науки
України від 2021 р. № /<*

д і я льноеті» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7029

дата 06.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1651/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство "Центр-Монтаж- 
Еперго"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34571728

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ - 
Навчально-курсовий комбінат Приватного 
підприємства "Центр-Монтаж-Енерго"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

44373639

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

7241 Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання- 15 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:

- недостатньо обладнання, приладів, пристроїв та інвентарю для якісної 
підготовки кваліфікованих робітників згідно із переліком основних обов’язкових 
засобів навчання, передбачених Стандартом професійної (професійно-технічної) 
освіти СП(ПТ)0 7241 .С.33Л4-2018 (порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних 
умов):

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене 
звання) (порушення підпункту 12 пункту 59 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 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

Додаток #  9
до наказу Міністерства освіти і науки
У країї іи від 2021 р. №

діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7023

дата 06.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1650/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство "Центр-Монтаж- 
Енерго"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34571728

Найменування відокремленого 
структурного п ідрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ - 
Навчально-курсовий комбінат Приватного 
підприємства "Центр-Монтаж-Енерго"

Ідентифікаційний код 
в ідо кре мл єн ого стру кту рн 0 го 
підрозділу юридичної особи

44373639

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

7241 Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліфікації -  15 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:

- недостатньо обладнання, приладів, пристроїв та інвентарю для якісної 
підготовки кваліфікованих робітників згідно із переліком основних обов’язкових 
засобів навчання, передбачених Стандартом професійної (професійно-технічної) 
освіти СП(ПТ)0 7241.С.33.14-2018 (порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних 
умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене 
звання) (порушення підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов).
_______________________Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________

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

2. Усуну ти невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах._____

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

Додаток /С>
до наказу Міністерства освіти і науки
України 2021 р. № /У У -^

діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7027

дата 06.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1644/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство "Центр-Монтаж- 
Енерго"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34571728

Наймену ван і ія в ідокрем л єн ого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ - 
1 Іавчально-куреовий комбінат Приватного 
п ід п р и є м ст в а " Центр - М о нтаж-Ен ер го"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

44373639

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

8333 Машиніст крана (кранівник)

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  10 осіб
Підстави для прийнятої 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 етапі 13 Закону), а саме:

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Основи 
енергозбереження, раціональної роботи електрообладнання» (порушення пункту 
5 7 Ліцензійних умов):

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене 
звання) (порушення, підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов).

Потребує уточнення інформація про наявність майстерень передбачених 
Державним стандартом професійно-технічної освіти ДС11ТО 8333.01.45.20-2013).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подали нову заяву па розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закон>' та Ліцензійних умов.

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
. . . . . .  . . Л

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

(відповідно до статгі ІЗ 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 № 7026

дата 06.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1647/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство "Центр-Монтаж- 
Енерго"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34571728

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ - 
Навчально-курсовий комбінат Приватного 
підприємства "Центр-Монтаж-Енерго"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

44373639

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

8232 Зварник пластмас

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  10 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:

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
згідно із переліком основних обов'язкових засобів навчання, передбачених 
Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 8232 С.22.21 -  2016 
{порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Спеціальна 
технологія» {порушення пункту 5 7 Ліцензійних умов):

- відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Техніка пошуку роботи» 
{порушення пункту 58 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене 
звання) {порушення підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов).____________________

Пропозиції щодо усунення н е д о л і к і в : ___________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закон)' та Ліцензійних умов.

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

Директор департаменту
атестації калоів витої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7028

дата 06.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1643/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство "Центр-Монтаж- 
Енерго"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34571728

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ - 
Навчально-курсовий комбінат Приватного 
підприємства "Центр-Монтаж-Енерго"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

44373639

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

8162 Оператор котельні

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  15 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:

- відсутня інформація про забезпеченням навчальним кабінетом 
дисципліни «Правила дорожнього руху» (порушення підпункту 2 пункту 56 
Лі її єн зі їін її х ул юв):

- відсутнє інформаційне забезпечення з дисциплін «Техніка пошуку 
роботи», «Правила дорожнього руху» (порушення пункту 58 Ліцензійнихумов)\

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене
звання) (порушення підпункту /2 пункту 59 Ліцензійних умов).___________________
________________________ Прогіозиції щодо усунення недоліків:_____________________

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та
документи відповідно до Закон у 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

Додаток 7 -'-З
до наказу Міністерства освіти і науки
України від о/У 2021 р. № -<-

діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7025

дата 06.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1648/0/9.5-21

дата 07.09.2021

Найменування юридичної особи Приватне підприємство "Ценгр-Монтаж- 
Енерго"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

34571728

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ - 
Навчально-курсовий комбінат Приватного 
підприємства "Центр-Монтаж-Енерго"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

44373639

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

7215 Стропальник

Ліцензований обсяг за заявою прооесійно-технічне навчання -  10 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. № 1 187 (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:

- модулі СТР-2Л та СТР-2.2, буде викладати педагогічний працівник 
Назаров С. В. який мас вищу освіту за спеціальністю: «Технологія 
машинобудування, металорізальні верстати та інструмент», тобто не має 
відповідної освітньої кваліфікації для їх викладання (порушення пункту 55 
Лі ценз і йн их ум о в);

- відсутня інформація про забезпеченням навчальним кабінетом 
дисципліни «Основи матеріалознавства» (порушення підпункту 2 пункту 56 
Лі цензі йн их ум о в);

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з дисципліни «Основи 
матеріалознавства» (порушення пункту 57 Ліцензійних умов);

відсутнє інформаційне забезпечення з дисципліни «Основи 
матеріалознавс тва» (порушення пункту 58 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступень, вчене 
звання) (порушення підпункту 12 пункту 59 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 у підтвердних документах.

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У-' ^
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 № 5837

дата 15.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1692/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Миколаївський інститут професійного 
розвитку і освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36880420

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

8331
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання 
на другому (базовому) рівні -  10 осіб

Підстави для прийняття рішення про розширення 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 
3 статті 13 Закону), а саме:

- за матеріалами електронної справи майстер виробничого навчання 
Ковальов С. М. не має вищої освіти (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних 
умов);

- майстер виробничого навчання Іващук С. М. не має професійної кваліфікації 
за зазначеною професією або за суміжною, що визначається згідно з документом 
про професійну (професійно-технічну) освіту або досвідом практичної роботи за 
відповідним фахом (професією) не менше п’яти років (крім педагогічної чи 
науково-педагогічної діяльності) та підвищенням кваліфікації не менше 72 годин 
(порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджує право користування майном лабораторій, майстерень, лекційних і
навчальних аудиторій та полігону для Товариства з обмеженою відповідальністю
«Миколаївський інститут професійного розвитку і освіти» за адресою: м. Миколаїв,
вул. Новозаводська, буд. 13 ( 
довгостроковий договір № 1365Д 
машинами та механізмами) (поруп 
умов);

- крім того, у паспорті елект{. 
становить 1439 кв. м.;

навчальний корпус № 5) (у наявності 
17 від 14.07.2021 року про надання послуг
ення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних

юнної справи за зазначеною адресою площа

ормленого відповідно до вимог законодавства, 
майном навчальних приміщень для Товариства 
колаївський інститут професійного розвитку і

- відсутня копія документу, оф 
що підтверджує право користування 
з обмеженою відповідальністю «Ми



освіти» за адресою: м. Миколаїв, вул. 2-й Ковальський, буд. 22А (навчальний 
корпус № 2) (у наявності документи на право власності для ТОВ 
«Миколаївська міжгосподарська пересувна механізована колона-2»)
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджує право користування майном навчальних приміщень для Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Миколаївський інститут професійного розвитку і 
освіти» за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1 а/6 (навчальний корпус № 1) 
(у наявності витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності без зазначення власника приміщень площею 
204,3 кв. м.) (порушення вимог підпункту 3 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 категорію для майстрів 
виробничого навчання; про досвід роботи за фахом (із зазначенням посади та 
строку роботи на цій посаді); про місце основної роботи, найменування посади та 
стаж роботи осіб, що працюють за сумісництвом; про тривалість проходження 
підвищення кваліфікації (кількість годин і навчальних кредитів) (порушення вимог 
підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутній медичний пункт, що передбачений вимогами підпункту 2 пункту 56 
Ліцензійних умов;

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються для 
здійснення освітнього процесу є інформація про наявність 4-х договорів оренди, що 
відсутні у матеріалах справи (у документі № 2), а саме договори оренди: № 01/21 
від 01.01.2021 року, № 5 від 01.07.2021 року, № 09/01 від 03.09.2020 року, б/н 
від 22.09.2020 року (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 38 до Ліцензійних умов -  про навчально-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання за зазначеною 
професією відсутня інформація про наявність навчальних програм, поурочно- 
тематичних планів з навчальних предметів (порушення вимог підпункту 1 пункту 
57 Ліцензійних умов);

- відсутня таблиця 3 додатку 39 до Ліцензійних умов - забезпечення 
навчальними матеріалами для навчання на виробництві (порушення вимог 
підпункту 8 пункту 59 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



Додаток 'У-
до наказу Міністерства освіти і науки
України відр# ^ 2021 р. № /<У̂ * ^

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 № 5839______________

дата 15.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1693/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Миколаївський інститут професійного 
розвитку і освіти»___________________________

Ідентифікаційний код юридичної »6880420
особи
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

8331
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації 
на третьому (вищому) рівні -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про розширення 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 «Будова та 
експлуатація екскаваторів», «Комплексна система технічного обслуговування і 
ремонту екскаваторів», «Будова та експлуатація бульдозерів», «Технологія 
механізованих робіт», «Комплексна система технічного обслуговування і ремонту 
бульдозерів» викладатиме Пальгуєв Д. І., який має вищу освіту зі спеціальності 
«Суднове енергетичне устаткування» (кваліфікація - інженер-механік), і не є 
фахівцем із зазначених предметів (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);

- майстри виробничого навчання Ковальов С. М. і Реслер О. О. не мають вищої 
освіти (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);

- майстри виробничого навчання Іващук С. М., Кичан В. В., Козлов В. В., 
Шевченко В. О. не мають професійної кваліфікації за зазначеною професією або за 
суміжною, що визначається згідно з документом про професійну (професійно- 
технічну) освіту або досвідом практичної роботи за відповідним фахом (професією) 
не менше п’яти років (крім педагогічної чи науково-педагогічної діяльності) та 
підвищенням кваліфікації не менше 72 годин (порушення вимог пункту 55 
Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства,
що підтверджує право користування майном лабораторій, майстерень, лекційних і 
навчальних аудиторій та полігону для Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Миколаївський інститут професійного розвитку і освіти» за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Новозаводська, буд. 13 (навчальний корпус № 5) (у наявності
довгостроковий договір № 1365/07 від 14.07.2021 року про надання послуг 
машинами та механізмами) (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних



умов);
- крім того, у паспорті електронної справи за зазначеною адресою площа 

становить 1439 кв. м.;
- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 

що підтверджує право користування майном навчальних приміщень для Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Миколаївський інститут професійного розвитку і 
освіти» за адресою: м. Миколаїв, вул. 2-й Ковальський, буд. 22А (навчальний 
корпус № 2) (у наявності документи на право власності для ТОВ 
«Миколаївська міжгосподарська пересувна механізована колона-2») 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджує право користування майном навчальних приміщень для Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Миколаївський інститут професійного розвитку і 
освіти» за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 1 а/6 (навчальний корпус № 1) 
(у наявності витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію права власності без зазначення власника приміщень площею 
204,3 кв. м.) (порушення вимог підпункту 3 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 категорію для майстрів 
виробничого навчання; про досвід роботи за фахом (із зазначенням посади та 
строку роботи на цій посаді); про місце основної роботи, найменування посади та 
стаж роботи осіб, що працюють за сумісництвом; про тривалість проходження 
підвищення кваліфікації (кількість годин і навчальних кредитів) (порушення вимог 
підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

- відсутній медичний пункт, що передбачений вимогами підпункту 2 пункту 56 
Ліцензійних умов;

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються для 
здійснення освітнього процесу є інформація про наявність 4-х договорів оренди, що 
відсутні у матеріалах справи (у документі № 2), а саме договори оренди: № 01/21 
від 01.01.2021 року, № 5 від 01.07.2021 року, № 09/01 від 03.09.2020 року, б/н 
від 22.09.2020 року (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 3 додатку 37 до Ліцензійних умов - обладнання навчальних, 
навчально-виробничих приміщень та майданчиків за зазначеною професією 
(категорії А1) відсутня інформація про наявність трьох кабінетів: креслення, 
правил дорожнього руху, безпеки дорожнього руху; лабораторії 
сільськогосподарських машин та слюсарної майстерні, що передбачені вимогами 
Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8331.DM.01.00 -  2013 
(порушення вимог підпункту4 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 38 до Ліцензійних умов -  про навчально-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін та виробничого навчання за зазначеною 
професією відсутня інформація про наявність навчальних програм, поурочно- 
тематичних планів з навчальних предметів (порушення вимог підпункту 1 пункту 
57 Ліцензійних умов);

- відсутня таблиця 3 додатку 39 до Ліцензійних умов - забезпечення 
навчальними матеріалами для навчання на виробництві (порушення вимог
підпункту 8 пункту 59 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
діяльності» (далі - Закон)

Додаток у - * *
до наказу Міністерства освіти і науки
України в і д ^ ф ^  2021 р , № ^ 'у у

Вих. № заяв юридичної особи 
№ ЄДЕБО 6817

дата 10.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1689/0/9.5-21

дата 16.09.2021

1 Іайменування ю ридичної особи Сокирянське вище професійне училище
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02549018
1

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 і 
осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження  
освіт ньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіт и

Встановлення невідповідності Ліне 
діяльності, затвердженим постановок 
2015 р. № 1 1 87 (із змінами) (далі - Ліі 
Закону), а саме:

- навчальні предмети «Тракт 
«Слюсарна справа», «Система ТО і 
навчального плану не забезпечено р 
Л іцензійних умов) (Документ № 4);

- в документі № 9 «Інформаційне 
забезпечення підручниками з таких і 
«Система ТО і ремонту» (порушення

- відсутня інформація про наявні 
сайті інформації та документів, перс 
(порушення вимог підпункту 1 1 пуню

нзійним умовам провадження освітньої 
) Кабінету М іністрів України від 30 грудня 
іензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті ІЗ

і , *

ори», «Сільськогосподарські машини», 
ремонту», «Технічне креслення» робочого 
шкладачами (порушення вимог пункту 55 і

І
\ 1 

забезпечення освітньої діяльності» відсутнє 1
іавчальннх дисциплін: «Слюсарна справа», ;
тункту 58 Ліцензійних умов);
сть у відкритому доступі на власному веб-
щ бачєних Законом України «Про освіту», 
гу 59 Ліцензійних умов).

11

Пропозиції щодо усунення недоліків:

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

і

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИІПТОФ



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
діяльност і» (далі - Закон)

Вих. № заяв ю ридичної особи 
№ ЄДЕБО 6961
ІЗх. № заяв юридичної особи 
1690/0/9.5-21
Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

дата 10.09.202

дата 16.09.2021

Сокирянськс вище професійне училище 
025490Ї8

Професійно-технічне навчання за 
професією 8331 Тракторист-маш ииіст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва
(ліцензований обсяг-- - 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, затвердженим постановою Кабінету М іністрів України від 30 грудня і 
2015 р. № 1 187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 і 
Закону), а саме:

- в документі № 9 «Інформаційне забезпечення освітньої діяльності» відсутнє | 
забезпечення підручниками з таких навчальних дисциплін: «Основи слюсарної | 
справи», «Безпека руху», «Агрономія», «Ліквідація аварій та перша долікарська і 
допомога», «Організація і технологія механізованих робіт», «Комплексна система \ 
технічного обслуговування і ремонт сільськогосподарської техніки» (порушення і 
пункту 58 Л іцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб- 
сайті інформації та документів, передбачених Законом України «ГІро освіту», 
(порушення вимог підпункту 1 1 пункту 59 Ліцензійних умов); ■

- потребує уточнення інформація про наявність водійсько.го посвідчення у 1 
викладача Короташа І. М., за яким планується закріпити дисципліну «Правила 
дорожнього руху» (документ № 4);

- потребує уточнення інформація про наявність посвідчення з охорони праці і
у викладача Кушніра В. Б, за яким планується закріпити дисципліну «Охорона | 
праці» (документ № 4). _______________ _______ ;____ _̂____________

Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в ;
електронних ВІДОМОСТЯХ. ____ _______________________ ї________ : ■ .________________І

2. Подат и нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИІПТОФ



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від<*У- ^  2021 р. № /<Ґ?- —

Підстави відмови у розш иренні 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 № 6818

дата 10.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1676/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Т атарбунарське професійно-технічне 
аграрне училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20949806

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності на рівні професійної 
(професійно-технічної) освіти на другому 
(базовому) рівні з первинної професійної 
підготовки за професією 8275 Оператор 
лінії у виробництві харчової продукції 
(перероблення фруктів, овочів, 
олієнасіння та горіхів)

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  30 осіб
Підстави для прийняття ріш ення про відмову у розш иренні 

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: 

за матеріалами електронної справи дисципліну «Основи 
електротехніки» викладатиме Демченко В. Г., який має вищу освіту зі 
спеціальності «Механізація гідромеліоративних робіт» (кваліфікація -  
інженер-механік), і не є фахівцем із зазначеної дисципліни (абзац другий 
пункту 55 Ліцензійних умов);

- освітня кваліфікація Бухарєвої А. В. та Комендяк Д. А. не відповідає 
вимогам пункту 55 Ліцензійних умов.

П ропозиції щодо усунення недоліків:
Подати заяву та документи в повному обсязі згідно з вимогами Закону та 
Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

Підстави відмови в 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. № заяв ю ридичної особи 
7056

дата 09.09.2021

Вх. № заяв ю ридичної особи 
1653/0/9.5-21

дата 10.09.2021

Найменування юридичної особи М аріупольський 
маш инобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 7231 Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів з 
первинної професійної підготовки, 
ліцензований обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розш иренні 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 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстрів 
виробничого навчання Ісаєва С. В., Кіценко А. Л., що не відповідає вимогам 
пунктів 55 та 30 Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Войтовської І. 
Ц. для викладання навчальних предметів: «Ліквідація аварій», «Допуски і технічні 
виміри», «Охорона праці», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відсутнє кадрове забезпечення з навчальних предметів: «Фізична культура», 
«Основи підприємництва», «Технології», що не відповідає вимогам пункту 55 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про 
освіту у викладачів: Рець П. В., Войтовської І. Ц., Циганчук Л. О., що не відповідає 
вимогам пункту 2 додатка 36 до Ліцензійних умов і пункту 30 ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності подані
не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;_______



- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією, 
що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 додатка 37 до 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення 
освітньої діяльності з навчальних предметів: «Ф ізична культура», «Основи 
підприємництва», «Технології», що не відповідає вимогам пункту 1 додатків 38 і 
39 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти С П (П Т )0 7231.С. 19Л 0-2018 для 
підготовки фахівців (невідповідність вимогам підпункту 2 пункту 56 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 вищ ої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



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

Підстави відмови в 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. № заяв юридичної особи 
7058

дата 09.09.2021

Вх. № заяв ю ридичної особи 
1655/0/9.5-21

дата 10.09.2021

Найменування ю ридичної особи М аріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 7231 Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів з 
професійно-технічного навчання, 
ліцензований обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розш иренні 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 копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстрів 
виробничого навчання Ісаєва С. В., Кіценко А. Л., що не відповідає вимогам 
пунктів 55 та ЗО Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника 
Войтовської І. Ц. для викладання навчальних предметів: «Ліквідація аварій», 
«Допуски і технічні виміри», «Охорона праці», що є порушенням вимог пункту 55 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про 
освіту у викладачів: Рець П. В., Войтовської І. Ц., Циганчук Л. О., що не відповідає 
вимогам пункту 2 додатка 36 до Ліцензійних умов пункту ЗО ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;



- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності подані 
не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією, 
що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 додатка 37 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо інструментів вимірювальних, перевірочних і розмічальних, що
передбачені стандартом професійної (професійно-технічної) освіти С П (П Т)0 
7231.С Л 9Л 0-2018 для підготовки фахівців (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 Л іцензійних 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 КРИШТОФ



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

Підстави відмови в 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. № заяв юридичної особи 
7059

дата 09.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1656/0/9.5-21

дата 10.09.2021

Найменування ю ридичної особи М аріупольський професійний 
машинобудівний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 7231 Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів з 
перепідготовки, ліцензований обсяг -  60 
осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні 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 копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстрів 
виробничого навчання Ісаєва С. В., Кіценко А. Л., що не відповідає вимогам 
пунктів 55 та ЗО Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника 
Войтовської І. Ц. для викладання навчальних предметів: «Ліквідація аварій», 
«Допуски і технічні виміри», «Охорона праці», що є порушенням вимог пункту 55 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про 
освіту у викладачів: Рець П. В., Войтовської І. Ц., Циганчук Л. О., що не відповідає 
вимогам пункту 2 додатка 36 до Ліцензійних умов пункту ЗО ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищ ення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;



- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності подані 
не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією, 
що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 додатка 37 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо інструментів вимірювальних, перевірочних і розмічальних, що
передбачені стандартом професійної (професійно-технічної) освіти С П (П Т)0 
7231 .С. 19.10-2018 для підготовки фахівців (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 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



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України відУ^- 2021 р. № /<*&-

Підстави відмови в 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. № заяв ю ридичної особи 
7057

дата 09.09.2021

Вх. № заяв ю ридичної особи 
1654/0/9.5-21

дата 10.09.2021

Найменування юридичної особи М аріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 02542739
особи
Вид освітньої діяльності, вид 
підготовки, код та найменування 
професії (класу), ліцензований обсяг 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 7231 Слюсар з 
ремонту колісних транспортних засобів з 
підвищення кваліфікації, ліцензований 
обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розш иренні 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 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстрів 
виробничого навчання Ісаєва С. В., Кіценко А. Л., що не відповідає вимогам 
пунктів 55 та ЗО Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Войтовської І. 
Ц. для викладання навчальних предметів: «Ліквідація аварій», «Допуски і технічні 
виміри», «Охорона праці», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про 
освіту у викладачів: Рець П. В., Войтовської І. Ц., Циганчук Л. О., що не відповідає 
вимогам пункту 2 додатка 36 до Ліцензійних умов пункту ЗО ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;________________________________________________________________



- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності подані 
не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією, 
що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 додатка 37 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо інструментів вимірювальних, перевірочних і розмічальних, що
передбачені стандартом професійної (професійно-технічної) освіти С П (П Т)0 
7231 .С. 19.10—2018 для підготовки фахівців (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 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 КРИШТОФ



Додаток # /-3
до наказу Міністерства освіти і науки
України в ід У ^£ _  2021 р. № ^

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

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

Вих. № заяв ю ридичної особи 
7060

дата 09.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1657/0/9.5-21

дата 10.09.2021

Найменування ю ридичної особи М аріупольський 
маш инобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 7344 Фотограф 
(фотороботи) з первинної професійної 
підготовки, ліцензований обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розш иренні 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 копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Гужевої О. М., що не відповідає вимогам пункту 55 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Войтовської І. 
Ц. для викладання навчального предмету «Охорона праці», що є порушенням 
вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відсутнє кадрове забезпечення з навчальних предметів: «Фізична культура», 
«Технології», «М истецтво», що не відповідає вимогам пункту 55 Ліцензійних 
умов;

- відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про 
освіту у викладачів: Войтовської І. Ц., Циганчук Л. О., що не відповідає вимогам 
пункту 2 додатка 36 до Ліцензійних умов і пункту ЗО ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності подані
не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;________



- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією, 
що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 додатка 37 до 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення освітньої діяльності з навчальних предметів: «Ф ізична культура», 
«Мистецтво», «Технології», що не відповідає вимогам пункту 1 додатків 38 і 39 до 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищ ення кваліфікації у педагогічних працівників і майстра 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів, приладів і пристроїв, що передбачені
стандартом професійної (професійно-технічної) освіти С П (П Т )0 7344.KO.74.81- 
2018 для підготовки фахівців (невідповідність вимогам підпункту 2 пункту 56 
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



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

Підстави відмови в 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. № заяв юридичної особи 
7062

дата 09.09.2021

Вх. № заяв ю ридичної особи 
1659/0/9.5-21

дата 10.09.2021

Найменування ю ридичної особи М аріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 02542739
особи
Вид освітньої діяльності, вид 
підготовки, код та найменування 
професії (класу), ліцензований обсяг 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Розширення провадження освітньої
діяльності за професією 7344 Фотограф 
(фотороботи) з професійно-технічного
навчання, ліцензований обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розш иренні 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 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 
частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Гужевої О. М., що не відповідає вимогам пункту 55 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Войтовської І. 
Ц. для викладання навчального предмету «Охорона праці», що є порушенням 
вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про 
освіту у викладачів: Войтовської І. Ц., Циганчук Л. О., що не відповідає вимогам 
пункту 2 додатка 36 до Ліцензійних умов і пункту ЗО ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності подані 
не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією,



що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 додатка 37 до 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстра 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів, приладів і пристроїв, що передбачені
стандартом професійної (професійно-технічної) освіти С П (П Т )0 7344.К 0.74.81- 
2018 для підготовки фахівців (невідповідність вимогам підпункту 2 пункту 56 
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 КРИШТОФ



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

Підстави відмови в 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. № заяв юридичної особи 
7063

дата 09.09.2021

Вх. № заяв ю ридичної особи 
1660/0/9.5-21

дата 10.09.2021

Найменування юридичної особи М аріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 02542739
особи
Вид освітньої діяльності, вид 
підготовки, код та найменування 
професії (класу), ліцензований обсяг 
зазначені юридичною особою у 
заяві

Розш ирення провадження освітньої 
діяльності за професією 7344 Фотограф 
(фотороботи) з перепідготовки, 
ліцензований обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розш иренні 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 копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Гужевої О. М., що не відповідає вимогам пункту 55 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Войтовської І. 
Ц. для викладання навчального предмету «Охорона праці», що є порушенням 
вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про 
освіту у викладачів: Войтовської І. Ц., Циганчук Л. О., що не відповідає вимогам 
пункту 2 додатка 36 до Ліцензійних умов і пункту 30 ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності подані 
не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією,



що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 додатка 37 до 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищ ення кваліфікації у педагогічних працівників і майстра 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів, приладів і пристроїв, що передбачені
стандартом професійної (професійно-технічної) освіти С П (П Т )0 7344.К0.74.81- 
2018 для підготовки фахівців (невідповідність вимогам підпункту 2 пункту 56 
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 КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяв ю ридичної особи 
7061

дата 09.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1658/0/9.5-21

дата 10.09.2021

Найменування юридичної особи М аріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 7344 Фотограф 
(фотороботи) з підвищення кваліфікації, 
ліцензований обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розш иренні 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 копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 59 
та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Гужевої О. М., що не відповідає вимогам пункту 55 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Войтовської І. 
Ц. для викладання навчального предмету «Охорона праці», що є порушенням 
вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про спеціальність, кваліфікацію згідно з документом про 
освіту у викладачів: Войтовської І. Ц., Циганчук Л. О., що не відповідає вимогам 
пункту 2 додатка 36 до Ліцензійних умов і пункту 30 ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності подані 
не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за професією,



що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 додатка 37 до 
Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищ ення кваліфікації у педагогічних працівників і майстра 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів, приладів і пристроїв, що передбачені
стандартом професійної (професійно-технічної) освіти С П (П Т )0 7344.К0.74.81- 
2018 для підготовки фахівців (невідповідність вимогам підпункту 2 пункту 56 
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 КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
7051

дата 08.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1669/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 5123 Бармен з 
первинної професійної підготовки, 
ліцензований обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття ріш ення про відмову в розширенні провадження  
освітньої діяльності ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної)

ОСВІТИ

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 
59 та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Косеє Г. П., що не відповідає вимогам пунктів 55 та 30 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Маркіної О. П. 
для викладання навчальних предметів «Фізіологія харчування, санітарія та гігієна 
виробництва», «Кулінарна характеристика страв», «Приготування змішаних 
напоїв», Войтовської І. Ц. для викладання навчального предмету «Охорона 
праці», Сень Л. А. для викладання навчального предмета «Основи трудового 
законодавства», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
подані не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відсутнє кадрове забезпечення з навчальних предметів «Мистецтво»,
«Технології», що є порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов;_____________



- відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчальних предметів 
«Мистецтво», «Технології», що є порушенням вимог пункту 57 Ліцензійних 
умов;

- відсутнє інформаційне забезпечення з навчальних предметів «Мистецтво», 
«Технології», що є порушенням вимог пункту 58 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про забезпечення кабінетом, лабораторією чи 
майстернею навчальних предметів «Мистецтво», «Технології», що є порушенням 
вимог пункту 56 Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за 
професією, що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 
додатка 37 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 5123.1.56.30-2020 для 
підготовки кваліфікованих робітників (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 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 КРИШТОФ



Додаток У М
до наказу Міністерства освіти і науки
України від о/'У 2021 р. №

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
7053

дата 08.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1667/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 5123 Бармен з 
професійно-технічного навчання,
ліцензований обсяг -  60 осіб

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

П ідстави для прийняття ріш ення про відмову в розширенні провадження  
освітньої діяльності ліцензіату 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 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 
59 та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Косеє Г. П., що не відповідає вимогам пунктів 55 та 30 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Маркіної О. П. 
для викладання навчальних предметів «Фізіологія харчування, санітарія та гігієна 
виробництва», «Кулінарна характеристика страв», «Приготування змішаних 
напоїв», Войтовської І. Ц. для викладання навчального предмету «Охорона 
праці», Сень Л. А. для викладання навчального предмета «Основи трудового 
законодавства», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
подані не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за



професією, що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 
додатка 37 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 5123.1.56.30-2020 для 
підготовки кваліфікованих робітників (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 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 КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
7054

дата 08.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1666/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 5123 Бармен з 
перепідготовка, ліцензований обсяг -  60 
осіб

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

______________________________________освіти______________________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 
59 та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Косеє Г. П., що не відповідає вимогам пунктів 55 та 30 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Маркіної О. П. 
для викладання навчальних предметів «Фізіологія харчування, санітарія та гігієна 
виробництва», «Кулінарна характеристика страв», «Приготування змішаних 
напоїв», Войтовської І. Ц. для викладання навчального предмету «Охорона 
праці», Сень Л. А. для викладання навчального предмета «Основи трудового 
законодавства», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
подані не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за



професією, що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 
додатка 37 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 5123.1.56.30-2020 для 
підготовки кваліфікованих робітників (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 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 КРИШТОФ



Додаток ^  &&
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 699 2021 р. №

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
7052

дата 08.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1668/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 5123 Бармен з 
підвищення кваліфікації, ліцензований 
обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття ріш ення про відмову в розширенні провадження  
освітньої діяльності ліцензіату 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 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 
59 та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Косеє Г. П., що не відповідає вимогам пунктів 55 та 30 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Маркіної О. П. 
для викладання навчальних предметів «Фізіологія харчування, санітарія та гігієна 
виробництва», «Кулінарна характеристика страв», «Приготування змішаних 
напоїв», Войтовської І. Ц. для викладання навчального предмету «Охорона 
праці», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
подані не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за 
професією, що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2



додатка 37 до Ліцензійних умов;
- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 

(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 5123.1.56.30-2020 для 
підготовки кваліфікованих робітників (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 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 КРИШТОФ



Додаток #  &
до наказу Міністерства освіти і науки
України відо/^_^_ 2021 р. №

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
7047

дата 08.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1673/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський професійний 
машинобудівний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 5123 Офіціант з 
первинної професійної підготовки, 
ліцензований обсяг -  60 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження  
освітньої діяльності ліцензіату 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 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 
59 та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Косеє Г. П., що не відповідає вимогам пунктів 55 та ЗО 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Маркіної О. П. 
для викладання навчального предмета «Фізіологія харчування, санітарія та 
гігієна виробництва», Войтовської І. Ц. для викладання навчального предмету 
«Охорона праці», Сень Л. А. для викладання навчального предмета «Основи 
трудового законодавства», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
подані не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за 
професією, що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 
додатка 37 до Ліцензійних умов;



- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 5123.1.56.10-2017 для 
підготовки кваліфікованих робітників (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 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 КРИШТОФ



Підстави відмови в розш иренні 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 ̂ ^ 2 0 2 1  р. №

Вих. № заяв юридичної особи 
7049

дата 08.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1671/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 5123 Офіціант з 
професійно-технічного навчання,
ліцензований обсяг -  60 осіб

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

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

______________________________________ освіти______________________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 
59 та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Косеє Г. П., що не відповідає вимогам пунктів 55 та 30 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Маркіної О. П. 
для викладання навчального предмета «Фізіологія харчування, санітарія та 
гігієна виробництва», Войтовської І. Ц. для викладання навчального предмету 
«Охорона праці», Сень Л. А. для викладання навчального предмета «Основи 
трудового законодавства», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
подані не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально-
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за 
професією, що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 
додатка 37 до Ліцензійних умов;__________________________________________



- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 5123.1.56Л0-2017 для 
підготовки кваліфікованих робітників (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 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 КРИШТОФ



Додаток У'ЗЗ
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^/^- 2021 р. № «-*-

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
7050

дата 08.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1670/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський професійний 
машинобудівний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 5123 Офіціант з 
перепідготовки, ліцензований обсяг -  60 
осіб

П ідстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження  
освітньої діяльності ліцензіату 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 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 
59 та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Косеє Г. П., що не відповідає вимогам пунктів 55 та ЗО 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Маркіної О. П. 
для викладання навчального предмета «Фізіологія харчування, санітарія та 
гігієна виробництва», Войтовської І. Ц. для викладання навчального предмету 
«Охорона праці», Сень Л. А. для викладання навчального предмета «Основи 
трудового законодавства», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
подані не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за 
професією, що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 
додатка 37 до Ліцензійних умов;



- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів 
(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 5123.1.56.10-2017 для 
підготовки кваліфікованих робітників (невідповідність вимогам підпункту 2 
пункту 56 Ліцензійних умов)._____________________________________________

П ропозиції щ одо 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 КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
7048

дата 08.09.2021

Вх. № заяв юридичної особи 
1672/0/9.5-21

дата 13.09.2021

Найменування юридичної особи Маріупольський 
машинобудівний ліцей

професійний

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542739

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

Розширення провадження освітньої 
діяльності за професією 5123 Офіціант з 
підвищення кваліфікації, ліцензований 
обсяг -  60 осіб

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

______________________________________ освіти______________________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

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

- відсутня копія документа, який підтверджує забезпечення безперешкодного 
доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що не відповідає вимогам підпункту 10 пункту 
59 та вимогам пункту 25 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про відповідність професійної кваліфікації у майстра 
виробничого навчання Косеє Г. П., що не відповідає вимогам пунктів 55 та 30 
Ліцензійних умов;

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Маркіної О. П. 
для викладання навчального предмета «Фізіологія харчування, санітарія та 
гігієна виробництва», Войтовської І. Ц. для викладання навчального предмету 
«Охорона праці», що є порушенням вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності 
подані не за формою, що встановлена пунктом 1 додатка 38 до Ліцензійних умов;

- відомості щодо забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками за 
професією, що ліцензується, подані не за формою, що встановлена пунктом 2 
додатка 37 до Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про тему, вид документа, кількість навчальних кредитів



(годин) з підвищення кваліфікації у педагогічних працівників і майстрів 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пункту 2 додатка 36 до 
Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання, інструментів вимірювальних, перевірочних і 
розмічальних і ручного механізованого інструменту, що передбачені стандартом 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 5123.1.56.10-2017 для 
підготовки кваліфікованих робітників (невідповідність вимогам підпункту 2
пункту 56 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



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

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцей зі а ту на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. Лг2 заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6880

дата 21.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1480/0/9.5-21

дата 27.07.2021

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541409
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8211 Верстатник широкого 
профілю

Ліцензований обсяг за заявою 60 осіб (збільшення на 30 осіб, з 30 на 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. Лг2 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:

- відсутня копія документу, який підтверджує забезпечення безперешкодного доступу 
до будівель, приміщень закладу освіти осіб з інвалідністю та інших груп населення 
(порушення вимог пункту 25 Ліцензійних умов);

- у таблиці 1 додатку 37 - Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовується під час освітнього процесу, не відповідає зазначеним паспортним 
даним документа № 2 електронної ліцензійної справи (порушення підпункту 3 пункту 59 
Ліцензійних умов);

- не забезпечено кабінетом, лабораторією чи майстернею дисципліни «Моя 
громадська свідомість. Запобігання корупції», Фінансова грамотність. Фінанси. Що, чому, 
як?», Взаємини України та Європейського союзу» (порушення підпункту 2 пункту 56 
Ліцензійних умов);

- відсутнє кадрове забезпечення з дисципліни «Спецтехнологія» (порушення пункту 
55 Ліцензійних умов);

- викладання дисципліни «Основи галузевої економіки і підприємництва» планується
закріпити за викладачем Мамчур В. В., яка має вищу освіту зі спеціальності «Історія», 
тобто не має фахової освіти для її викладання (порушення пункту 55 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



Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
на рівні вищої освіти

Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і науки
України від «<ТУ• » 2021 № /Т

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України

2. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії 
педагогічних наук України

О Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної 
академії наук України"

4. Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук 
України

5. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 
Національної академії педагогічних наук України

6 . КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

7. Вінницький транспортний фаховий коледж

8. Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну

9. Борзнянський аграрний фаховий коледж

10. Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний коледж № 3"

11. Ж итомирський агротехнічний фаховий коледж

12. Харківський фаховий коледж спорту

13. М ирогощанський аграрний фаховий коледж



Додаток І  /
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
в і д ^ .  09  2 0 ^  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 
7074

Дала
14.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
6272/0/9-21 15.09.2021
Найменування юридичмої особи Інститут вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук України
Ідентифікаційний код юридичної особи 21707620

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 10

Директор депарі аменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Сві тлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 03 20„<£/ 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
7067 13.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
6253/0/9-21 14.09.2021
Найменування юридичної особи Інститут інформаційних технологій і

засобів навчання Національної академії
педагогічних наук України

Ідентифікаційний код юридичної особи 25761786

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

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Третій (освітньо-науковий/освітиьо-гворчий) рівень 10

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток / З
до наказу М іністерства освіти і 
науки України
в ід ^ /Х . О У 20*?/ р. № /<?9-

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 ю ридичної особи Дата

7091 20.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
6353/0/9-21 21.09.2021

Найменування юридичної особи Державна установа "Інститут
економіки та прогнозування
Національної академії наук України"

Ідентифікаційний код юридичної особи 25199155

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 12

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток /  У
до наказу М іністерства освіти і
науки України
від о /- / && 20 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

7095 21.09.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
6366/0/9-21 22.09.2021

Найменування ю ридичної особи Інститут обдарованої дитини 
Національної академії педагогічних 
наук України

Ідентифікаційний код юридичної особи 35392834

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 7

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток /  Ь

до наказу М іністерства освіти і
науки України
в і д ^ .  09. 20о //  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 ю ридичної особи Дата

7096 22.09.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
6367/0/9-21 23.09.2021

Найменування юридичної особи Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна 
Національної академії педагогічних 
наук України

Ідентифікаційний код юридичної особи 21593122

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 40

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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 Національній академії Національної гвардії України (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  08610502), а саме: Київського факультету Національної 
академії Національної гвардії України (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -41082556) у зв'язку з його виділом 
та утворенням КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ 
УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи -  44633214), а саме:

№
з/п

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований 
обсяг, осіб (на 

рік)

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
(ідентифікаційний код юридичної особи -44633214)

1 Правове 
забезпечення 

службово- 
бойової 

діяльності 
частин та 

підрозділів 
Національної 

гвардії 
України

081 Право
перший

(бакалаврський)
рівень

80

2 Забезпечення
державної

безпеки
підрозділами
Національної

гвардії
України

251
Державна

безпека

перший
(бакалаврський)

рівень
80
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ол Право
національної

Державна 
. безпека

перший
безпеки;

військове
право

251 (бакалаврський)
рівень

10

(підстава: заява КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ (вх. МОН від 20.09.2021 № 6346/0/9-21).

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, ліцензіатам:

2.1. Вінницькому транспортному фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  01118413), а саме:

найменування Вінницький транспортний коледж замінити на Вінницький 
транспортний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7072 від 14.09.2021 (вх. МОН 
від 14.09.2021 №6247/0/9-21).

2.2. Краматорському фаховому коледжу технологій та дизайну 
(ідентифікаційний код юридичної особи - 03062935). а саме:

найменування Краматорський коледж технологій та дизайну заміни ти на 
Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7069 від 13.09.2021 (вх. МОН 
від 14.09.2021 № 6250/0/9-21).

2.3. Борзнянському аграрному фаховому коледжу (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  00729178), а саме:

найменування Борзнянський державний сільськогосподарський технікум 
замінити на Борзнянський аграрний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7070 від 13.09.2021 (вх. МОН 
від 14.09.2021 № 6249/0/9-21).

2.4. Закладу фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний 
коледж № 3" (ідентифікаційний код юридичної особи -  05416124), а саме:

найменування Вищий навчальний заклад "Київський медичний 
коледж №3" замінити на Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий 
медичний коледж № З"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7075 від 14.09.2021 (вх. МОН 
від 15.09.2021 № 6271/0/9-21).

2.5. Житомирському агротехнічному фаховому коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00727966), а саме:

найменування Житомирський агротехнічний коледж замінити на 
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
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(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7082 від 14.09.2021 (вх. МОН 
від 20.09.2021 № 6331/0/9-21).

2.6. Харківському фаховому коледжу спорту (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  04591392), а саме:

найменування Харківське державне вище училище фізичної культури №1 
замінити на Харківський фаховий коледж спорту

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7085 від 16.09.2021 (вх. МОН 
від 20.09.2021 № 6329/0/9-21).

2.7. Мирогощанському аграрному фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  00725463), а саме:

найменування Мирогощанський аграрний коледж замінити на 
Мирогощанський аграрний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7092 від 21.09.2021 (вх. МОН 
від 22.09.2021 № 6365/0/9-21).

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації



Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і 
науки України 
від/ £  °9 . 2021 р. №

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

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

1.1. Вінницькому транспортному фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  01118413), а саме:

найменування Вінницький транспортний коледж замінити на Вінницький 
транспортний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7073 від 14.09.2021 (вх. МОН 
від 14.09.2021 №6242/0/9-21).

1.2. Краматорському фаховому коледжу технологій та дизайну 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  03062935), а саме:

найменування Краматорський коледж технологій та дизайну замінити на 
Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7068 від 13.09.2021 (вх. МОН 
від 14.09.2021 № 6252/0/9-21).

1.3. Борзнянському аграрному фаховому коледжу (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  00729178), а саме:

найменування Борзнянський державний сільськогосподарський технікум 
замінити на Борзнянський аграрний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7071 від 13.09.2021 (вх. МОН 
від 14.09.2021 №6248/0/9-21).

1.4. Житомирському агротехнічному фаховому коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00727966), а саме:

найменування Житомирський агротехнічний коледж замінити на 
Житомирський агротехнічний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7090 від 14.09.2021 (вх. МОН 
від 20.09.2021 № 6332/0/9-21).

1.5. Бердичівському фаховому коледжу промисловості, економіки та 
права (ідентифікаційний код юридичної особи -  00220032), а саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад "Бердичівський 
коледж промисловості, економіки та права" замінити на Бердичівський фаховий 
коледж промисловості, економіки та права

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7083 від 15.09.2021 (вх. МОН 
від 20.09.2021 № 6333/0/9-21).
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1.6. Кропивницькому аграрному фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  00728285), а саме:

найменування КРОПИВНИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ МЕХАНІЗАЦІЇ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА замінити на Кропивницький аграрний 
фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти СДЕБО № 7084 від 16.09.2021 (вх. МОН 
від 20.09.2021 № 6335/0/9-21).

1.7. Фаховому коледжу зварювання та електроніки імені С.О. Патона 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00129314), а саме:

найменування Дніпровський технікум зварювання та електроніки 
імені С.О. Патона замінити на Фаховий коледж зварювання та електроніки 
імені С.О. Патона

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕЬО № 7086 від 16.09.2021 (вх. МОН 
від 20.09.2021 № 6336/0/9-21).

1.8. Мироготцанському аграрному фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  00725463), а саме:

найменування Мирогощанський аграрний коледж замінити на 
Мирогощанський аграрний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти СДЕБО № 7093 від 21.09.2021 (вх. МОН 
від 22.09.2021 № 6364/0/9-21).

1.9. Запорізькому будівельному фаховому коледжу (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  01242892). а саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад "Запорізький 
будівельний коледж" замінити на Запорізький будівельний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти СДЕБО № 7094 від 21.09.2021 (вх. МОН 
від 22.09.2021 № 6363/0/9-21).

Директор департамен ту 
атестації кадрів вищої кваліфікації



Додаток №
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № //< ?$’

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

«Дніпровське вище професійне училище будівництва» 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи: 229/2-18 Дата 07.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 6296/0/9-21 Дата 16.09.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище будівництва»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541361

Анулювання ліцензій за професіями:
№
з/п

Код і найменування професії Вид професійної підготовки Ліцензований
обсяг

1 4112 Оператор комп'ютерного 
набору
4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, 
установи)

Первинна професійна 
підготовка

зо

9
4112 Оператор комп'ютерного 
набору

Перепідготовка робітників; 
професійно-технічне навчання; 

п і дви щен ня квал і ф ікації 
робітників

ЗО

2) 4115 Секретар керівника 
(організації, підприємства, 
установи)

Перепідготовка робітників; 
професійно-технічне навчання; 

п і дви щен ня квал і ф і кації 
робітників

15

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



Додаток уЦ
до наказу Міністерства освіти і науки
України в і д 2021 р. №

Про внесення змін у ліцензію  
Херсонської державної морської академії 

на провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти

Найменування юридичної особи Херсонська державна морська академія
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

35219930

Підстава Лист від 06.09.2021 № 02.1-05/1057 (вхідний 
№6211/0/1-21 від 13.09.2021)

Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти

Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований 
обсяг 

(на рік)

Назва
освітньої
програми

(встановити)

Транспортні
технології
(Освітньо-

наукова)

275
Транспортні

технології

третій
(освітньо-
науковий/
освітньо-
творчий)

рівень

15

Транспортні 
технології: 

експлуатація, 
ремонт та 

управління 
рухом засобів 

водного 
транспорту 
(Освітньо- 

наукова)

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ


