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

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

(розширено провадження освітньої діяльності) 
на рівні вищої освіти

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Міжнародний університет

2. Національна академія Національної гвардії України

3. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової



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

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

Додаток 'Л У*
до наказу Міністерства освіти і науки
України від */£ -____ 2021 р. № ~

Вид провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти (освітня програма Менеджмент 
спеціальності 073 Менеджмент)
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6653

Дата
04.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1735/0/9.5-21

Дата
04.10.2021

Найменування юридичної особи Міжнародний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43021411

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

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

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

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

професійною програмою Міжнародне право спеціальності 293 Міжнародне 
право галузі знань 29 Міжнародні відносини на другому (магістерському) 
рівні вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6652

Дата
04.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1736/0/9.5-21

Дата
04.10.2021

Найменування юридичної особи Міжнародний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43021411

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-професійною 
програмою Міжнародне право 
спеціальності 293 Міжнародне право на 
другому (магістерському) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (на рік)

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

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

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

* м  »  •  1  •  *»  »Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-науковою 
програмою Забезпечення службово-бойової діяльності Національної гвардії 
України спеціальності 254 Забезпечення військ (сил) галузі знань 25 Воєнні 
науки, національна безпека, безпека державного кордону на третьому (освітньо- 
науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти______________________________
Вих. № заяви юридичної особи 
84/2-1725

Дата
22.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1719/0/9.5-21

Дата
24.09.2021

Найменування юридичної особи Національна академія Національної гвардії 
України

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

08610502

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-науковою програмою 
Забезпечення службово-бойової діяльності 
Національної гвардії України спеціальності 
254 Забезпечення військ (сил) на третьому 
(освітньо-науковому/освітньо-творчому) 
рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

25 осіб (на рік)



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

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату на рівні вищої освіти

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

Вид розширення провадження освітньої діяльності на рівні вищої
освіти

Збільшення ліцензованого обсягу на третьому (освітньо- 
науковому/освітньо-творчому) рівні вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
6882

Дата 24.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1722/0/9.5-21

Дата
29.09.2021

Найменування юридичної особи Одеська національна музична академія 
імені А. В. Нежданової

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214254

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

Збільшення ліцензованого обсягу на 
третьому (освітньо-науковому/освітньо- 
творчому) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг (за ліцензією) ЗО осіб (на рік)
Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

60 осіб (на рік)

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток *£
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від '/■Я- 2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності Національному 
технічному університету «Харківський політехнічний інститут»

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 222 М едицина у сфері післядипломної освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6903

дата 27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1737/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування ю ридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститу т»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

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

підготовка здобувачів у сфері 
післядипломної освіти з підвищення 
кваліфікації за спеціальністю 
222 Медицина

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

1300 осіб (на строк навчання)

Освітні програми: 1. «Терапія».
2. «Хірургія».
3. «Рефлексотерапія».
4. «Фізична та реабілітаційна 

медицина».
5. «Фізіотерапія».

6. «Неврологія».

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Сві тлана КРИШТОФ



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

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності Національному 
технічному університету «Харківський політехнічний інститут»

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація у сфері післядипломної 
освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6399

дата 27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1741/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Іден і ифікаційний код юридичної 
особи

02071180

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

Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова 
фармація

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

300 осіб (на строк навчання)

Осві гні програми: 1. «Загальна фармація».
2. «Клінічна фармація».
3. «Організація і управління у фармації».

4. «Аналітично-контрольна фармація».

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Світлана КРИШТОФ



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

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності Національному 
технічному університету «Харківський політехнічний інститут»

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування у сфері 
післядипломної освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6901

дата 27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1739/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

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

Підвищення кваліфікації за 
спеціальністю 224 Технології медичної 
діагностики та лікування

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

400 осіб (на строк навчання)

Освітня програма Рентгенологія та ультразвукова 
діагностика

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Світлана КРИШТОФ



Додаток 5_
до наказу Міністерства освіти і науки
України від — 2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності Національному 
технічному університету «Харківський політехнічний інститут»

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Загіоча і кування провадження освітньої діяльності з підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю 222 М едицина у сфері післядипломної освіти [

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6902

дата 27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1738/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

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

Підготовка в інтернатурі за 
спеціальніс тю 222 Медицина

Ліцензований обсяг-, зазначений 
юридичною особою у заяві

1 50 осіб (на строк навчання) 1
|

Осві тні програми: 1. «Внутрішні хвороби».
2. «Загальна практика -  сімейна 

медицина».
3. «Неврологія».
4. «Хірургія».

Директор департаменту атестації
кадрів вищої осві ти Світлана КРИПІТОФ



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

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності Національному 
технічному університету «Харківський політехнічний інститут»

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

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування у сфері 
післядипломної освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
Є ДЕ БО  6900

дата 27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1740/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

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

Підготовка в інтернатурі за 
спеціальністю 224 Технології медичної 
діагностики та лікування

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (на строк навчання)

Освітня програма

І

Радіологія

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Світлана КРИШТОФ



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

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності Національному 
технічному університету «Харківський політехнічний інститут»

у сфері післядипломної освіт и
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти
Започагкування провадження освітньої діяльності з підготовки в інтернатурі за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація у сфері п іслядиплом ної1 
освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО 6400

дата 27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1742/0/9.5-21

дата 06.10.2021

Найменування юридичної особи Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02071180

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

Підготовка в інтернатурі за 
спеціальністю 226 Фармація, промислова 
фармація

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

300 осіб (на строк навчання)

Освітні програми: 1. «Загальна фармація».
2. «Клінічна фармація».

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Світлана КРИШТОФ



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

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Міжнародному університету для

Відокремленого підрозділу «Фаховий коледж Міжнародного університету»
на рівні фахової передвищої освіти

(відповідно до статті 18 Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вид провадження освітньої діяльност і на рівні фахової передвищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
035 Філологія

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6708

дата 04.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1734/0/9.5-21

дата 04.10.2021

Найменування юридичної особи М іжнародний університет
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43021411

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений підрозділ «Фаховий 
коледж М іжнародного університету»

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

44379426

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

Підготовка фахового молодшого 
бакалавра за спеціальністю 
035 Філологія на рівні фахової 
передвищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

100 осіб (на рік)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від «Д ^_» 2021 № ^

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

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський навчально- 
технічний центр»

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

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сокальський 
професійний ліцей"

4.
Луцький національний технічний університет для
Відокремленого структурного підрозділу «Технічний фаховий коледж
Луцького національного технічного університету»

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

6. Державний навчальний заклад «М еденицький професійний ліцей»

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



Додаток 11
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6952

дата 17.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1697/0/9.5-21

дата 20.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Подільський навчально-технічний центр»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41534686
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Професійно-технічне навчання на другому 
(базовому) рівні за професією 
8155 Оператор заправних станцій

Ліцензований обсяг 15 осіб

Вид розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної 
________________________ (професійно-технічної) освіти___________________
Започаткування професії:_________________________________________________

Код 
згідно 3 

Класифі
катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8152 Оператор заправних 
станцій

Професійно-
технічне
навчання

15 Другий
(базовий)

рівень

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

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

Започагкування освітньої д іяльності за професією 8334 Водій навантажувача^

В их. №  заяви юридичної особи 
СДЕБО 361

дата 17.09.2021

Вх. №  заяви юридичної особи 
1718/0/9.5-21

дата 24.09.2021 і

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Подільський 
навчально-тєхнічний центр»

Ідентифікаційний код юридичної особи 41534686
Вид освітньої діяльнос ті, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 8334 Водій навантажувача

1 1 !
:• ** • ; . , V •

Ліцензований обсяг 1 5 осіб

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
д к
003:2010

[ Іайменування 
професії (групи, 
підкласу, класу, 
•іасиф ікаційног 
о угрупування)

Вид освітньої 
діяльності

Л і цензова 
пий обсяг 
(осіб)

.

Рівень 
професійної 
(професійно- 

техн ічної) 
освіти

8334 Водій
навантажувача

1 Ірофесійно-технічне 
навчання

15 Други й 
(базовий) 

рівень

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИІПТОФ



Додаток £ 3
до наказу М іністерства освіти і науки 
України від 2021 р. №

- { і
Про розширення провадження освітньої діяльності лідензіату на рівні 

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

і ' '■1 Г

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

Започаткування освітньої діяльності за професією 4221 Агент з організації 
туризму _  _ __ _ _ _ _ _

Вих. № заяви юридичної особи 
СДНБО 6271

дата 17.09.2021 ,

Вх. № заяви юридичної особи 
1694/0/9.5-21

дата 17.09.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«М елітопольський багато 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

Первинна професійна підготовка за 
професією 4221 А гента організації 
туризму '

Ліцензований обсяг ЗО осіб

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:

Код згідно Найменування Вид освітньої Лі цензова Рівень
3 професії (групи, діял ьності ний обсяг професійної
Класифіка підкласу, класу, І

1 , (осіб) (професійно-
тором класифікаційної' технічної)
професій
д к
003:2010

о угрупуванпя)
І

і , *

освіти

••

4221 Агент з Пер винна професійна: зо Другий
організації підготовка і (базовий)

туризму рівень

Директор департаменту атестації
кадрів витої кваліфікації

1
Світлана КРИШТОФ



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

(відповідно до статті 1 5 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Додаток 9  У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р, №

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (профссійно- 
__ технічної) освіти
Започаткування освітньої діяльності за професією 4221 Агент з організації 
туризму

Вих. № заяви юридичної особи 
СДД.БО 6703

дата 17.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1696/0/9.5-21

дата 17.0.3.2021 ■

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«М елітопольський , багатонрофільний 
центр професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02544000
Вид освітньої діяльності, рівень вищої Професійно-технічне навчання за
освіти, код та найменування професією 4221 Агент з організації
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

туризму

Ліцензований обсяг 15 осіб

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
д к
003:2010

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

Вид освітньої 
діяльності

Лі цензова 
ний обсяг 
(осіб)

. ■
'

Рівень 
професійної 
(професійно- 
технічної) 
освіти

■ ;

4221 Агент з 
організації 

туризму

І Ірофесійно-технічне 
навчання

15 Другий
(базовий)

рівень

Директор департаменту атестації
кадрів витої кваліфікації Свгглана ЬСРИШТОФ



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

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

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

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти__________________________________
Започа [ кування освітньої діяльності за професією 7412 Кондитер

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 4842

дата
13.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
1674/0/9.5-21 16.09.2021
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальний

заклад "Сокальський професійний ліцей"
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02545726

Вид підготовки, код та Первинна професійна підготовка за професією 7412
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

Кондитер

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної

(професійно-
технічної)

освіти

7412 Кондитер
Первинна

професійна
підготовка

зо Другий
(базовий)

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Світлана КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
6983

дата 28.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1725/0/9.5-21

дата 30.09.2021

Найменування юридичної особи Луцький національний технічний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

05477296

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу (філії) 
юридичної особи

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

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу (філії) 
юридичної особи

26415046

Ліцензований обсяг, осіб (за 
ліцензією)

45

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

Збільшення ліцензованого обсягу за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7241 Майстер з 
діагностики та 
налагодження 
електронного 
устаткування 

автомобільних 
засобів

Первинна
професійна
підготовка

60 другий
(базовий)

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від У / ^ - 2021 № ЛОЛ -

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7026

дата 01.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1752/0/9.5-21

дата 06.10.2021

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8232 Зварник пластмас
професійно-

технічне
навчання

1 перший
(початковий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від -4* 2021 № ~ -с-

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7029

дата 01.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1749/0/9.5-21 '

дата 06.10.2021

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7241

Електромонтер 3 
ремонту та 

обслуговування 
електроустаткування

професійно-
технічне
навчання

15 перший
(початковий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ̂ _Д^у_2021 № А Ш  ■

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7023

дата 01.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1748/0/9.5-21

дата 06.10.2021

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7241

Електромонтер 3 
ремонту та 

обслуговування 
електроустаткув ання

підвищення
кваліфікації 15 другий

(базовий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток _ _ 9 _ ^
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від /У 2021 № -Л-Ш -

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7027

дата 01.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1753/0/9.5-21

дата 06.10.2021

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8333 Машиніст крана 
(кранівник)

професійно-
технічне
навчання

10 перший
(початковий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток - ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /с  ̂ 2021 №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7028

дата 01.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1754/0/9.5-21

дата 06.10.2021

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8162 Оператор котельні
професійно-

технічне
навчання

15 перший
(початковий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток  ̂ ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /С 2021 №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7024

дата 01.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1750/0/9.5-21 '

дата 06.10.2021

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій

Д к
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8334 Водій навантажувача
професійно-

технічне
навчання

10
перший

(початковий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток £ / - 2
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 № Л М -

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7025

дата 01.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1751/0/9.5-21

дата 06.10.2021

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'1

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

44373639

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7215 Стропальник
професійно-

технічне
навчання

10 перший
(початковий)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від -/г£ 2021 №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6928

дата 11.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1759/0/9.5-21

дата 12.10.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Меденицький професійний 
ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02545436

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 
з Класифі

катором 
професій

д к
00 3 :2 0 1 0

Найменування професії 
(класу

класифікаційного
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8322
Водій

автотранспортних
засобів

професійно-
технічне
навчання

зо
другий

(базовий)
рівень

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток Р
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від 2021 № Ло*?-

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6883

дата 10.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1677/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 38143880

т >  •  • •  •  •  ■ •  1 •  •-* • •Вид розширення провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти

Збільшення ліцензованого обсягу:

Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг

(за
ліцензією),

осіб

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

5169 Охоронник
перепідго

товка
60 210

перший
(початковий)

рівень

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



, : Про звуження провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
, і Національному університету харчових технологій

на рівні вищої освіти 1 *
(відповідно до статті 7 Закону України «І Іро ліцензування видиві господарської діяльності»,

статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Додаток *?0
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від ^  ^  2021 №

Вихідний № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО: 7108

дата 22.09.2021 :

Вхідний № заяви юридичної особи 
6401/0/9-21

дата 23,09.2021

Найменування юридичної особи Національний університет 
харчових технологій

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070938

Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні вищої осві ти

з/п
Рівень вищої 

освіти
Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)

Встановити ліцензований осяг, 
осіб

перший
(бакалаврський)

рівень
5390 5195

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток 11
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « 2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. К ам ’янський професійний ліцей

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

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровське вище 
професійне училище будівництва2

4. Нікопольський професійний ліцей

5. М іжгірський професійний ліцей



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

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

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

В их. №  заяви  ю р и д и ч н о ї особи  
254

Д ата  14.09.2021

Вх. №  заяви  ю р и д и ч н о ї о соби  
6357/0/9-21

Д ата  21 .09.2021

Н ай м ен у ван н я  ю р и д и ч н о ї особи К ам  янськии  п р о ф ес ій н и й  л іц ей

Іден ти ф ікац ій н и й  код  ю р и д и ч н о ї 
особи

02541533

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
зм ен ш ен н я  л іц ен зо ван о го  о б сягу  (за  п евн и м и  п роф есіям и ):

В ід о м о ст і  в ід п о в ід н о  д о  іс н у ю ч о ї  л іц ен з і ї Встановити

К од
проф ес

ії
за Д К

Н айменування
п р о ф ес ії

В и д  п р о ф е с ій н о ї  
підготовки

Л іцензова  
ний обсяг

К о д
проф есі

ї
за Д К

Н айм енування
п р о ф ес і ї

В и д  п р о ф ес ій н о ї  
підготовки

Л іц ен зо в
аний
обся г

5 1 2 2 К у х а р п е р в и н н а
п р о ф е с і й н а
п і д г о т о в к а ,
п е р е п і д г о т о в к а ,
п р о ф е с і й н о -
т е х н і ч н е
н а в ч а н н я ,
п і д в и щ е н н я

к в а л і ф ік а ц і ї

9 0

5 1 2 2 К у х а р п е р в и н н а
п р о ф е с і й н а
п і д г о т о в к а ,
п е р е п і д г о т о в к а ,
п р о ф е с і й н о -
т е х н і ч н е
н а в ч а н н я ,
п і д в и щ е н н я
к в а л іф ік а ц і ї

15

5 2 3 0 П р о д а в е ц ь  (з  

л о т к а ,  на  
р и н к у )

п р о ф е с і й н о -
т е х н і ч н е
н а в ч а н н я 6 0

5 2 3 0 П р о д а в е ц ь  (з  

л о т к а ,  на 
р и н к у )

п р о ф е с і й н о -
т е х н і ч н е
н а в ч а н н я з о

7 2 1 2 Е л е к т р о г а з о з в а
р н и к

п е р в и н н а
п р о ф е с і й н а
п і д г о т о в к а ,
п е р е п і д г о т о в к а ,

п р о ф е с і й н о -
т е х н і ч н е
н а в ч а н н я ,
п і д в и щ е н н я
к в а л іф ік а ц і ї

6 0

7 2 1 2 Е л е к т р о г а з о з в а
р н и к

п е р в и н н а
п р о ф е с і й н а
п і д г о т о в к а ,
п е р е п і д г о т о в к а ,
п р о ф е с і й н о -
т е х н і ч н е
н а в ч а н н я ,
п і д в и щ е н н я
к в а л іф ік а ц і ї

ЗО



7 4 2 2 С т о л я р п е р в и н н а
п р о ф е с і й н а

7 4 2 2 С т о л я р п е р в и н н а
п р о ф е с і й н а

п і д г о т о в к а , п і д г о т о в к а ,
п е р е п і д г о т о в к а ,
п р о ф е с і й н о - 9 0

п е р е п і д г о т о в к а ,
п р о ф е с і й н о - ЗО

т е х н і ч н е т е х н і ч н е
н а в ч а н н я , н а в ч а н н я ,
п і д в и щ е н н я п і д в и щ е н н я
к в а л і ф ік а ц і ї к в а л іф ік а ц і ї

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-16/231

20.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6508/0/9-21

30.09.2021

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541846
Вид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної

(професійно-технічної) освіти
Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки за

професіями:
За ліцензією Встановити

№
з/
п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Коді
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1.

7141 Столяр 
будівельний;

7132 Паркетник

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне

навчання

ЗО 7141
Столяр
будівельний;

7132
Паркетник

Первинна
професійна
підготовка

зо

2.

7141 Маляр;
7133Штукатур;
7132
Лицювальник-
плиточник

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне

навчання

ЗО 7141;
Маляр;
7133;
Штукатур;
7132
Лицювальник-
плиточник

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

3.

8111 Машиніст
екскаватора;
7241
Електрослюсар
(слюсар)
черговий та з
ремонту
устаткування;
7212

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне

навчання

ЗО 8111 Машиніст
екскаватора;
7241
Електрослюсар
(слюсар)
черговий та з
ремонту
устаткування;
7212

Первинна
професійна
підготовка

зо



Електрогазозварн
ик

Електрогазозва
рник

4.

5122 Кухар; 
7412 Кондитер;
5123 Офіціант

Первинна
професійна
підготовка,

Перепідготов
ка

робітників,
Професійно-

технічне
навчання

ЗО 5122 Кухар; 
7412 Кондитер;
5123 Офіціант

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Г
 І

Додаток / / ' З
до наказу Міністерства-освіти Лнауки
України від " 2021 р. №

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензія і;у
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяв юридичної особи 
264/2-18
Вх. № заяв юридичної особи 6637/0/9-21
1 Іайменування юридичної особи

Дата 30.09.2021

_______■ ____ _____ • *  1 !
Дата 1 1.10.2021
Державний професійно-технічний 
навчальний заклад ' «Дніпровське ! 
вище , професійне училище 
будівництва2 2. ■ .
0254136'дентифікаційний код юридичної особи

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

Звуження виду провадження освітньої діяльності, професійної підготовки та
ліцензованого обсягу за професіями:

№
Код і

Ліцен
зован

ий

і
Встановити

. 1 1
найменувавн 

я професії
Види професійної 

підготовки
обсяг,
осіб
(за

ліценз
ією)

• ! • 
Код і

найменування
професії

Види
професійної
підготовки

7124 1 Іервинна і І • •

; Перепідгоз 0
Столяр професійна вка

будівельний підготовка, і ..
» • * ; робітників.

7124 Тесляр професійно-
80

7124 Столяр
прЬфесійно-

7133

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

1 Іервинна

будівельний
технічне 
навчання, 

підвищення 
кваліфікації 
робітників 
І Іервинна

IIІту кату р професійна 1 ■ • професійна
7132 підготовка, • підготовка..

Линю валы і професійно- 7132 професійно-
и к- технічне навчання. 60 Лицювальник технічне ■ 1

плиточник перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

-плитомник
г

навчання, 
перепідготов 

■ ка,
підви щения

Ліценз 
о вашій 
обсяг, 

осіб

30

30



і ro 7214
Арматурник 
(будівельні, 
монтажні й 
ремонтно- 
будівельні 

роботи) 
7212

Е-лектрогазо
зварник

1 Іервинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 

технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення 
кваліфікації

7214
Арматурник 
(будівельні, 
монтажні й 
ремонтно- 
будівельні 

роботи)

кваліфікації. ! 
Первинна 

професійна 
• підготовка, 

професійно- 
технічне 
навчання, 

пере n-ід готов 
ка,

підвищення
кваліфікації

45

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШ ТОФ

і'



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

і • - • .

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

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

Вих. № заяв юридичної особи 
587

Дата 20.09.202:1
' . н * |

Вх. № заяв юридичної особи 6504/0/9-21 Дата 30.09.2021;
Найменування юридичної особи Нікопольський 'професійний дії
Ідент ифікаційний код юридичної особи 02541728

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

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:

Ліцен
' ; г

зован Встановити
Код і ий і : » і

№ 
з/ 11

наймсиуванп 
я професії

Види професійної
.

П ІД ГО ТО В К И

обсяг,
осіб
(за

ліценз
ією)

■ - * ;
Код і

найменування
професії

\

В иди ■ . 
професійної 
підготовки

Ліцеї із 
о вапни 
обсяг, 
осіб

ї ; 7433 1 Ісрвиниа
Кравець професійна 

підготовка, 
професійно- 

технічне навчання,

60 7433 Кравець
І Ісрвиниа 

професійна 
підготовка

60

перепідготовка, • У і

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
120

15.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6511/0/9-21

30.09.2021

Найменування юридичної особи Міжгірський професійний ліцей
Ідентифікаційний код юридичної особи 02543704

Т і  • • • •  ■ • * 1 ї йВид звуження провадження освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) ОСВІТИ

Звуження провадження частини освітньої діяльності професійної підготовки за
професіями:

За ліцензією Встановити
№
з/
п

Коді
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Коді
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

1.

5123 Офіціант; 

5123 Бармен;

Первинна
професійна
підготовка,

Професійно-
технічне

навчання

ЗО 5123 Офіціант; 

5123 Бармен;

Первинна
професійна
підготовка

зо

2.

5122 Кухар;
5123 Офіціант

Первинна
професійна
підготовка,

Перепідготов
ка

робітників,
Професійно-

технічне
навчання

60 5122 Кухар;
5123 Офіціант

Первинна
професійна
підготовка

60

3.

6141 Лісник; 
5169 Єгер

Первинна
професійна
підготовка,

Перепідготов
ка

робітників,
Професійно-

технічне
навчання

60 6141 Лісник; 
5169 Єгер

Первинна
професійна
підготовка

60



4.

7436 Швачка; 
8263
Вишивальник

Первинна
професійна
підготовка,

Перепідготов
ка

робітників,
Професійно-

технічне
навчання

ЗО 7436 Швачка; 
8263
Вишивальник

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

5.

7122 Муляр; 
7133 Штукатур; 
7132
Лицювальник-
плиточник

Первинна
професійна
підготовка,

Перепідготов
ка

робітників,
Професійно-

технічне
навчання

60 7122 Муляр; 
7133
Штукатур;
7132
Лицювальник-
плиточник

Первинна
професійна
підготовка

60

6.

4222
Адміністратор; 
5121 Черговий по 
поверху (готелю, 
кемпінгу, 
пансіонату);
5142 Покоївка

Первинна
професійна
підготовка,

Перепідготов
ка

робітників,
Професійно-

технічне
навчання

60 4222
Адміністратор; 
5121 Черговий 
по поверху 
(готелю, 
кемпінгу, 
пансіонату);
5142 Покоївка

Первинна
професійна
підготовка

60

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток '/<£
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/5^2021 р. № Л & " ■——

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №  6531

дата 23.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1706/0/9.5-21

дата 24.09.2021

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

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

Ліцензований обсяг за заявою 
юридичної особи

120 осіб (на строк навчання)

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

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

- договір про закріплення майна спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ та міст області на праві оперативного управління від 17.06.2019 р. (без 
зазначення номера) оформлений з порушенням вимог Цивільного кодексу України, | 
зокрема, в ньому відсутня інформація про термін дії вищезазначеного договору 
(порушення вимог підпункту 1 пункту 47 Ліцензійних умов);

- відомості про забезпечення освітніх компонентів освітньої програми 
підготовки в інтернатурі із зазначеної спеціальності необхідними засобами 
провадження частково не містять інформацію про адресу приміщення, в якому 
розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет (порушення вимог підпункту 6 
пункту 47 Ліцензійних умов);

- відсутні документи про доступність 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 іпклюзивпосі і), 
що повинно бути документально підтверджено фахівцем з питань технічного І 
обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, або ! 
відповідною установою, уповноваженою на проведення зазначених обстежень, а І 
саме за адресами: м. Черкаси, вул. Гадана, буд. 13; вул. Крилова, буд. 45; ' 
вул. Пушкіна, буд. 62 (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 13
до наказу Міністерства освіти і науки
України від «у^£_» ^  2021 № ^

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

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

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1.
Товариство з обмеженою відповідальністю «МИКОЛАЇВ 
ТЕХЕКСПЕРТ»

2. Державний навчальний заклад «Білицький професійний ліцей»

3. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

4.
Організація (установа, заклад) об ’єднання громадян "Холодногірський 
навчальний спортивно - технічний центр Товариства сприяння обороні 
України м. Харкова"

5. Державний навчальний заклад «Корсунь-Ш евченківський професійний 
ліцей»

6. Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський навчально- 
технічний центр»

7. Державний навчальний заклад «М укачівський центр професійно- 
технічної освіти»

8. Лисичанський медичний фаховий коледж

9. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Броварський 
професійний ліцей»

10. Товариство з обмеженою відповідальністю "Чернігівський обласний 
навчально-курсовий комбінат"



Д одаток_^- /
до наказу Міністерства освіти і науки
України віД'І̂ ’-/Д2021 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))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6262

дата 17.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1721/0/9.5-21

дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

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

8334
Водій навантажувача

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання 
на другому (базовому) рівні -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
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:

- договір найму приміщення під офіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
м. Миколаїв, проспект Миру. 54-В, корпус 5. офіс 502), без зазначення площі 
приміщення, оформлений у невідповідності до вимог Цивільного кодексу України;

- також у акті передавання -прийме 
передається в оренду;

- у документі 3 електронної справт 
кабінету інформаційних технологій (з

іння об’єкту оренди не зазначена площа, що

(м. Миколаїв, вул. Погранічна, 161) площа 
а паспортом) становить 58 кв. м., що не 

оренди № 10 від 25.03.2021 р. -  
. (порушення вимог підпункту 3 пункту 59

солаїв, вул. Погранічна, 161) становить (за 
дає інформації за договором оренди № 10 
я вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних

зи (м. Миколаїв, вул. Передова, буд. 69-К) 
контрольно-вимірювальним приладам та

відповідає інформації за договороу 
електромонтажна майстерня -  58 кв. м 
Ліцензійних умов);

- площа кабінету (класу) (м. Миь 
паспортом) 623 кв. м., що не відлові 
від 25.03.2021 р. -  35 кв. м. (порушенн 
умов);

- у документі 3 електронної спраї 
площа кабінету спецтехнології по
автоматики (за паспортом) становить 38,30 кв. м., що не відповідає інформації за 
договором оренди № 9 від 23.03.2021 р. -  кабінет електротехніки -  35.8 кв. м. 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у документі 3 електронної справи (м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19) площа 
механічної майстерні (за паспортом) становить 235,30 кв. м„ площа майстерні з
ремонту навантажувачів (за паспортом) становить 1482.20 кв. м.. а у договорі 
оренди № 13 від 30.03.2021 р. зазначені майстерні і площі відсутні (порушення 
вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);



- майстер виробничого навчання Астахов А. В. 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);

- у документі 5 електронної справи - 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 
підвищення кваліфікації викладача, майстра (інструктора) (найменування закладу, 
вид документа, тема, дата видачі, тривалість навчання (кількість годин і навчальних 
кредитів), зокрема з дисциплін «Охорона праці» і «Правила дорожнього руху»; про 
кваліфікаційну категорію, педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, 
розряд або категорія (для майстрів виробничого навчання, інструкторів); інформація 
про досвід роботи за фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); 
про місце основної роботи, найменування посади), стаж роботи для сумісників; про 
спеціальність і кваліфікацію згідно з документом про вищу освіту (порушення 
вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

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

- у документі 10 електронної справи відсутні відомості про 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^/З’̂
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /# /32021 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))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6264

дата 17.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1701/0/9.5-21

дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

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

8334
Водій навантажувача

Ліцензований обсяг за заявою Перепідготовка
на першому (початковому) рівні -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
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:

- договір найму приміщення під офіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
м. Миколаїв, проспект Миру, 54-В, корпус 5, офіс 502), без зазначення площі 
приміщення, оформлений у невідповідності до вимог Цивільного кодексу України:

- також у акті передавання -приймання об’єкту оренди не зазначена площа, що 
передається в оренду;

- у документі 3 електронної справи (м. Миколаїв, вул. Погранічна, 161) площа 
кабінету інформаційних технологій (за паспортом) становить 58 кв. м., що не 
відповідає інформації за договором оренди № 10 від 25.03.2021 р. -  
електромонтажна майстерня -  58 кв. м. (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 
Ліцензійних умов);

- площа кабінету (класу) (м. Миколаїв, вул. Погранічна, 161) становить (за 
паспортом) 623 кв. м., що не відповідає інформації за договором оренди № 10 
від 25.03.2021 р. -  35 кв. м. (порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних 
умов);

- у документі 3 електронної справи (м. Миколаїв, вул. Передова, буд. 69-К) 
площа кабінету спецтехнології по контрольно-вимірювальним приладам та 
автоматики (за паспортом) становить 38,30 кв. м„ що не відповідає інформації за 
договором оренди № 9 від 23.03.2021 р. -  кабінет електротехніки -  35,8 кв. м. 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у документі 3 електронної справи (м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19) площа
механічної майстерні (за паспортом) становить 235,30 кв. м., площа майстерні з 
ремонту навантажувачів (за паспортом) становить 1482,20 кв. м., а у договорі 
оренди № 13 від 30.03.2021 р. зазначені майстерні і площі відсутні (порушення 
вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);___________________________________



- майстер виробничого навчання Астахов А. В. 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);

- у документі 5 електронної справи - 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 
підвищення кваліфікації викладача, майстра (інструктора) (найменування закладу, 
вид документа, тема, дата видачі, тривалість навчання (кількість годин і навчальних 
кредитів), зокрема з дисциплін «Охорона праці» і «Правила дорожнього руху»; про 
кваліфікаційну категорію, педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, 
розряд або категорія (для майстрів виробничого навчання, інструкторів); інформація 
про досвід роботи за фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); 
про місце основної роботи, найменування посади), стаж роботи для сумісників; про 
спеціальність і кваліфікацію згідно з документом про вищу освіту (порушення 
вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

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

- у документі 10 електронної справи відсутні відомості про 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 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))

Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України в і д 2021 р.

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6263

дата 17.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1702/0/9.5-21

дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

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

8334
Водій навантажувача

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації 
на другому (базовому) рівні -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
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:

- договір найму приміщення під офіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
м. Миколаїв, проспект Миру. 54-В. корпус 5. офіс 502). без зазначення площі 
поиміщення. оформлений у невідповідності до вимог Цивільного кодексу України:

- також у акті передавання -прийме 
передається в оренду;

- у документі 3 електронної справг 
кабінету інформаційних технологій (з

іння об’єкту оренди не зазначена площа, що

(м. Миколаїв, вул. Погранічна, 161) площа 
а паспортом) становить 58 кв. м., що не 

оренди № 10 від 25.03.2021 р. -  
. (порушення вимог підпункту 3 пункту 59

юлаїв, вул. Погранічна, 161) становить (за 
дає інформації за договором оренди № 10 
я вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних

зи (м. Миколаїв, вул. Передова, буд. 69-К) 
контрольно-вимірювальним приладам та

відповідає інформації за договорол 
електромонтажна майстерня -  58 кв. м 
Ліцензійних умов);

- площа кабінету (класу) (м. Миь 
паспортом) 623 кв. м., що не відпові 
від 25.03.2021 р. -  35 кв. м. (порушенн 
умов);

- у документі 3 електронної спраї 
площа кабінету спецтехнології по
автоматики (за паспортом) становить 38,30 кв. м., що не відповідає інформації за 
договором оренди № 9 від 23.03.2021 р. -  кабінет електротехніки -  35,8 кв. м. 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у документі 3 електронної справи (м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19) площа 
механічної майстерні (за паспортом) становить 235,30 кв. м., площа майстерні з
ремонту навантажувачів (за паспортом) становить 1482,20 кв. м., а у договорі 
оренди № 13 від 30.03.2021 р. зазначені майстерні і площі відсутні (порушення 
вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);



- робочий навчальний план щодо підвищення кваліфікації кваліфікованих 
робітників (3-го розряду) не відповідає вимогам Державного стандарту професійно- 
технічної освіти ДСПТО 8334.Н.52.24-2016 з професії 8334 Водій навантажувача, 
зокрема відсутня дисципліна «Охорона праці», що вивчається при підвищенні 
кваліфікації (порушення вимог підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов);

- пояснювальні записки до навчальних планів щодо підвищення кваліфікації 
кваліфікованих робітників 3-го розряду і 4-го розряду не відповідають робочим 
навчальним планам, зокрема не зазначено розряди за професією 8334 Водій 
навантажувача (порушення вимог підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов);

- майстер виробничого навчання Астахов А. В. 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);

- у документі 5 електронної справи - 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 
підвищення кваліфікації викладача, майстра (інструктора) (найменування закладу, 
вид документа, тема, дата видачі, тривалість навчання (кількість годин і навчальних 
кредитів), зокрема з дисципліни «Охорона праці»; про кваліфікаційну категорію, 
педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, розряд або категорія (для 
майстрів виробничого навчання, інструкторів); інформація про досвід роботи за 
фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); про місце основної 
роботи, найменування посади), стаж роботи для сумісників; про спеціальність і 
кваліфікацію згідно з документом про вищу освіту (порушення вимог підпункту 5 
пункту 59 Ліцензійних умов);

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

- у документі 10 електронної справи відсутні відомості про 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



до наказу Міністерства освіти і науки 
України від/5^2021 р. <—

Додаток ИТ 'у/

Підстави відічови 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))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6292

дата 16.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1700/0/9.5-21

дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

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

7242
Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроніка)

Ліцензований обсяг за заявою Професійно-технічне навчання 
на першому (початковому) рівні -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
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:

- договір найму приміщення під офіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
м. Миколаїв, проспект Миру, 54-В, корпус 5, офіс 502), без зазначення площі 
приміщення, оформлений у невідповідності до вимог Цивільного кодексу України:

- також у акті передавання -прийма 
передається в оренду;

- у документі 3 електронної справі' 
кабінету інформаційних технологій (з

ння об’єкту оренди не зазначена площа, що

(м. Миколаїв, вул. Погранічна, 161) площа 
а паспортом) становить 58 кв. м., що не 

оренди № 10 від 25.03.2021 р. -  
. (порушення вимог підпункту 3 пункту 59

олаїв, вул. Погранічна, 161) становить (за 
дає інформації за договором оренди № 10 
я вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних

їй ( м . Миколаїв, вул. Передова, буд. 69-К) 
контрольно-вимірювальним приладам та

відповідає інформації за договором 
електромонтажна майстерня -  58 кв. м 
Ліцензійних умов);

- площа кабінету (класу) (м. Мик 
паспортом) 623 кв. м., що не відпові, 
від 25.03.2021 р. -  35 кв. м. (порушенн 
умов);

- у документі 3 електронної спраї 
площа кабінету спецтехнології по
автоматики (за паспортом) становить 38.30 кв. м.. що не відповідає інформації за 
договором оренди № 9 від 23.03.2021 р. -  кабінет електротехніки -  35,8 кв. м. 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у документі 3 електронної справи (м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19) площа 
механічної майстерні (за паспортом) становить 235,30 кв. м., площа майстерні з
ремонту навантажувачів (за паспортом) становить 1482.20 кв. м.. а у договорі 
оренди № 13 від 30.03.2021 р. зазначені майстерні і площі відсутні (порушення 
вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);



- відсутній медичний пункт (порушення вимог підпункту 2 пункту 56 
Ліцензійних умов);

- майстер виробничого навчання Нікітін А. О. 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);

- у документі 5 електронної справи - 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 
підвищення кваліфікації викладача, майстра (інструктора) (найменування закладу, 
вид документа, тема, дата видачі, тривалість навчання (кількість годин і навчальних 
кредитів), зокрема з дисциплін «Охорона праці» і «Правила дорожнього руху»; про 
кваліфікаційну категорію, педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, 
розряд або категорія (для майстрів виробничого навчання, інструкторів); інформація 
про досвід роботи за фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); 
про місце основної роботи, найменування посади), стаж роботи для сумісників; про 
спеціальність і кваліфікацію згідно з документом про вищу освіту (порушення 
вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

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

- у документі 10 електронної справи відсутні відомості про 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



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

Додаток V З, і

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))

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6294

дата 16.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1699/0/9.5-21

дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

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

7242
Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроніка)

Ліцензований обсяг за заявою Перепідготовка
на першому (початковому) рівні -  5 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на 
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:

- договір найму приміщення під офіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
м. Миколаїв, проспект Миру, 54-В, корпус 5, офіс 502), без зазначення площі 
приміщення, оформлений у невідповідності до вимог Цивільного кодексу України:

- також у акті передавання -приймг 
передається в оренду:

- у документі 3 електронної справг 
кабінету інформаційних технологій (з

іння об’єкту оренди не зазначена площа, що

(м. Миколаїв, вул. Погранічна, 161) площа 
а паспортом) становить 58 кв. м., що не 

оренди № 10 від 25.03.2021 р. -  
. (порушення вимог підпункту 3 пункту 59

-олаїв, вул. Погранічна, 161) становить (за 
цає інформації за договором оренди № 10 
я вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних

ш (м. Миколаїв, вул. Передова, буд. 69-К) 
контрольно-вимірювальним приладам та

відповідає інформації за договором 
електромонтажна майстерня -  58 кв. м 
Ліцензійних умов);

- площа кабінету (класу) (м. Мик 
паспортом) 623 кв. м., що не відлові, 
від 25.03.2021 р. -  35 кв. м. (порушенії 
умов);

- у документі 3 електронної спраї 
площа кабінету спецтехнології по
автоматики (за паспортом) становить 38.30 кв. м.. т о  не відповідає інформації за 
договором оренди № 9 від 23.03.2021 р. -  кабінет електротехніки -  35.8 кв. м. 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у документі 3 електронної справи (м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19) площа 
механічної майстерні (за паспортом) становить 235,30 кв. м., площа майстерні з 
ремонту навантажувачів (за паспортом) становить 1482.20 кв. м.. а V поговорі 
оренди № 13 від 30.03.2021 р. зазначені майстерні і площі відсутні (порушення 
вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);



- відсутній медичний пункт (порушення вимог підпункту 2 пункту 56 
Ліцензійних умов);

- майстер виробничого навчання Нікітін А. О. 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);

- у документі 5 електронної справи - 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 
підвищення кваліфікації викладача, майстра (інструктора) (найменування закладу, 
вид документа, тема, дата видачі, тривалість навчання (кількість годин і навчальних 
кредитів), зокрема з дисциплін «Охорона праці» і «Правила дорожнього руху»; про 
кваліфікаційну категорію, педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, 
розряд або категорія (для майстрів виробничого навчання, інструкторів); інформація 
про досвід роботи за фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); 
про місце основної роботи, найменування посади), стаж роботи для сумісників; про 
спеціальність і кваліфікацію згідно з документом про вищу освіту (порушення 
вимог підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов);

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

- у документі 10 електронної справи відсутні відомості про 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 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))

Додаток £
до наказу Міністерства освіти і науки
України від^ /С2021 р. №./<2/ - *■—

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6293

дата 16.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1698/0/9.5-21

дата 23.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МИКОЛАЇВ ТЕХЕКСПЕРТ»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41480776

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

7242
Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроніка)

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації 
на другому (базовому) рівні -  5 осіб

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

Встановлення невідповідності Лі 
діяльності закладів освіти, затверджені- 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінамь 
3 статті 13 Закону), а саме:

- договір найму приміщення під о 
м. Миколаїв, проспект Миру, 54-В. к 
приміщення, оформлений у невідповідн

нензійним умовам провадження освітньої 
їм постановою Кабінету Міністрів України 
і) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини

фіс від 01.01.2021 року № 18-а/021 (адреса: 
орпус 5. офіс 502). без зазначення площі
зеті до вимог Цивільного кодексу України;

- також у акті передавання -прийме 
передається в оренду;

- у документі 3 електронної справь 
кабінету інформаційних технологій (з

іння об’єкту оренди не зазначена площа, що

і (м. Миколаїв, вул. Погранічна, 161) площа 
а паспортом) становить 58 кв. м., що не 

оренди № 10 від 25.03.2021 р. -  
. (порушення вимог підпункту 3 пункту 59

солаїв, вул. Погранічна, 161) становить (за 
дає інформації за договором оренди № 10 
я вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних

ви (м. Миколаїв, вул. Передова, буд. 69-К) 
контрольно-вимірювальним приладам та

відповідає інформації за договором 
електромонтажна майстерня -  58 кв. м 
Ліцензійних умов);

- площа кабінету (класу) (м. Миі 
паспортом) 623 кв. м., що не відлові 
від 25.03.202] р. -  35 кв. м. (порушень 
умов);

- у документі 3 електронної спра 
площа кабінету спецтехнології по
автоматики (за паспортом) становить 38,30 кв. м., що не відповідає інформації за 
договором оренди № 9 від 23.03.2021 р. -  кабінет електротехніки -  35,8 кв. м. 
(порушення вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійних умов);

- у документі 3 електронної справи (м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/19) площа 
механічної майстерні (за паспортом) становить 235.30 кв. м.. площа майстерні з
ремонту навантажувачів (за паспортоїи) становить 1482,20 кв. м., а у договорі 

єні майстерні і площі відсутні (порушення 
їх умов);

оренди № 13 від 30.03.2021 р. зазнач 
вимог підпункту 3 пункту 59 Ліцензійнь



- відсутній медичний пункт (порушення вимог підпункту 2 пункту 56 
Ліцензійних умов);

- пояснювальні записки до робочих- навчальних планів щодо підвищення 
кваліфікації кваліфікованих робітників 3-го розряду і 4-го розряду не відповідають 
робочим навчальним планам, зокрема не зазначено розряди за професією 
7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електроніка) 
(порушення вимог підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов);

- майстер виробничого навчання Нікітін А. О. 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);

- у документі 5 електронної справи - 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 
підвищення кваліфікації викладача, майстра (інструктора) (найменування закладу, 
вид документа, тема, дата видачі, тривалість навчання (кількість годин і навчальних 
кредитів), зокрема з дисципліни «Охорона праці»; про кваліфікаційну категорію, 
педагогічне звання (для викладачів), педагогічне звання, розряд або категорія (для 
майстрів виробничого навчання, інструкторів); інформація про досвід роботи за 
фахом (із зазначенням посади та строку роботи на цій посаді); про місце основної 
роботи, найменування посади), стаж роботи для сумісників; про спеціальність і 
кваліфікацію згідно з документом про вищу освіту (порушення вимог підпункту 5 
пункту 59 Ліцензійних умов);

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

- у документі 10 електронної справи відсутні відомості про забезпечення 
навчальними матеріалами для навчання на виробництві (порушення вимог 
підпункту 8 пункту 59 Ліцензійних умов).

Крім того інформуємо, що навчально-методичне та інформаційне забезпечення, 
зокрема у зазначені дисциплін, повинно відповідати робочим навчальним планам
щодо підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників 3-4-го розрядів.__________
______________________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 ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від '/■%■ 2021 р. № е&М-

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 5628

дата 13.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1679/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Білицькии професійний ліцей»

Ідештюікаційний код юридичної особи 02543070
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5123 Офіціант

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  
30 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професіино- 
_________________________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:

- навчальний предмет «Основи трудового законодавства» буде викладати 
Баркар М. С., яка не має відповідної освітньої кваліфікації для її викладання 
(порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- у майстра виробничого навчання (Кияшенко Г. Б.) відсутня професійна 
кваліфікація за відповідною або суміжною професією, що є порушенням 
вимог пункту 55 Ліцензійних умов;

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників згідно із переліком основних засобів навчання, який 
передбачений Стандартом професійної (професійно-технічної) освіти 
СП(ПТ)0 5123.1.56.10-2017 (порушення підпункту 2 пункту 56 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 КРИШТОФ



Додаток ^  Р
до наказу Міністерства освіти і науки
України відУ^ /0 - 2021 р. №

тт • * • • • • • • • •  __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 7078 дата 10.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1684/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ________

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571446
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

5169 Охоронець

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  30 
осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні
провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професшно- 

_____________________________ 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:

-відсутнє кадрове забезпечення з навчального предмета «Ділова етика і 
культура спілкування» (порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічних працівників Недря К. М., 
Казначеєв Д. Г., Гребенюк А. М., Рибальченко Л. В. для викладання навчальних 
предметів «Основи психологічної підготовки», «Охорона праці», «Інформаційні 
технології», «Основи галузевої економіки і підприємництва» відповідно 
(порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про забезпечення кабінетом, лабораторією чи 
майстернею навчального предмета «Ділова етика і культура спілкування» 
(порушення пункту 56 Ліцензійних умов);

-відсутні кабінети «Охорона фізичних осіб», «Охорона праці», «Вогнева 
підготовка» та лабораторія «Технічних засобів охорони» наявність яких 
передбачено вимогами державного стандарту професійно-технічної освіти 
ДСПТО 5 169-ОК.74.60-2013 (порушення пункту 56 Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
згідно із переліком основних обов’язкових засобів навчання, який передбачених 
вимогами державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5169- 
ОК.74.60-2013 (порушення пункту 56 Ліцензійних умов);

- робочий навчальний план з професійно-технічного навчання за професією 
Охоронець не погоджений із замовником робітничих кадрів відповідно до вимог 
статті 34 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», що не 
відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов;

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчального предмета 
«Ділова етика і культура спілкування» (порушення пункту 57 Ліцензійних 
умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення з навчального предмета «Спеціальна 
вогнева підготовка» (порушення пункту 58 Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб- 
сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту»,



згідно додатком 40, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункту 59, оскільки 
на вебсайті закладу наявна інформація, яка стосується рівня вищої освіти, а не 
професійної (професійно-технічної) освіти;

-відсутня таблиця 1 «Загальна інформація про забезпечення викладачами 
та іншими працівниками для провадження освітньої діяльності..», оскільки в 
матеріалах електронної ліцензійної справи наявна таблиця для професії 
Охоронник, що не відповідає вимогам додатка 36 до Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти ліцензіат не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення (у 
окремих педагогічних працівників відсутня інформація про спеціальність 
здобутої освіти та отриману кваліфікацію) (порушення пункту ЗО Ліцензійних
умов);__________________ ____________ __________ ____ ______________ __________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;__________________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.____________________________

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток Л  3
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ,0  2021 р. № М?*?-

тт* • • • • • • • • •  __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 7077 дата 10.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1683/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ________

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571446
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

5169 Охоронник

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання -  ЗО 
осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні
провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професшно- 

_____________________________ 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:

-відсутнє кадрове забезпечення з навчального предмета «Ділова етика і 
культура спілкування» (порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічних працівників Недря К. М., 
Казначеєв Д. Г., Гребенюк А. М., Рибальченко Л. В. для викладання навчальних 
предметів «Основи психологічної підготовки», «Охорона праці», «Інформаційні 
технології», «Основи галузевої економіки і підприємництва» відповідно 
(порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про забезпечення кабінетом, лабораторією чи 
майстернею навчального предмета «Ділова етика і культура спілкування» 
(порушення пункту 56 Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
згідно із переліком основних обов’язкових засобів навчання, який передбачених 
вимогами державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 5169- 
ОК.74.60-2014 (порушення пункту 56 Ліцензійних умов);

- робочий навчальний план з професійно-технічного навчання за професією 
Охоронник не погоджений із замовником робітничих кадрів відповідно до 
вимог статті 34 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 
що не відповідає вимогам підпункту 4 пункту 59 Ліцензійних умов;

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчального предмета 
«Ділова етика і культура спілкування» (порушення пункту 57 Ліцензійних 
умов);

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб- 
сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 
згідно додатком 40, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункту 59, оскільки 
на вебсайті закладу наявна інформація, яка стосується рівня вищої освіти, а не 
професійної (професійно-технічної) освіти;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти ліцензіат не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення (у



окремих педагогічних працівників відсутня інформація про спеціальність 
здобутої освіти та отриману кваліфікацію) (порушення пункту ЗО Ліцензійних 
умов);

- таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями..» потребує приведення у
відповідність до вимог таблиці 2 додатка 37 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 КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 7076 дата 10.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1682/0/9.5-21

дата 16.09.2021

Найменування юридичної особи Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571446
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5169 Охоронник

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) (далі - Ліцензійні 
умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічних працівників 
Недря К. М., Казначеєв Д. Г., Гребенюк А. М., Рибальченко Л. В. для 
викладання навчальних предметів «Основи психологічної підготовки», 
«Охорона праці», «Інформаційні технології», «Основи галузевої економіки і 
підприємництва» відповідно (порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників згідно із переліком основних обов’язкових засобів навчання, який 
передбачених вимогами державного стандарту професійно-технічної освіти 
ДСПТО 5 169-ОК.74.60-2014 (порушення пункту 56 Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному 
веб-сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про 
освіту», згідно додатком 40, що не відповідає вимогам підпункту 11 пункту 
59, оскільки на вебсайті закладу наявна інформація, яка стосується рівня 
вищої освіти, а не професійної (професійно-технічної) освіти;

-в  Єдиній державній електронній базі з питань освіти ліцензіат не 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення 
(у окремих педагогічних працівників відсутня інформація про спеціальність 
здобутої освіти та отриману кваліфікацію) (порушення пункту 30 Ліцензійних 
умов);

- таблиця 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально- 
виробничого призначення, іншими приміщеннями..» потребує приведення у 
відповідність до вимог таблиці 2 додатка 37 Ліцензійних умов;

- потребує уточнення інформація про те, який саме навчальний предмет 
(Ділова етика і культура спілкування» чи «Домедична підготовка») буде 
викладатися замість резерву часу, оскільки в різних документах електронної 
ліцензійної справи наявна різна інформація.



___________________ 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 КРИШТОФ



Додаток у /3  / /
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 № 6945_____________ дата 17.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1708/0/9.5-21 дата 24.09.2021
Найменування юридичної особи Організація (установа, заклад) об’єднання 

громадян "Холодногірський навчальний 
спортивно - технічний центр Товариства 
сприяння обороні України м. Харкова"

Ідентифікаційний код юридичної особи 26281203
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7212 Електрогазозварник

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічного навчання на першому 
(початковому) рівні- 15 осіб

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

Встановлені невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутній гуртожиток (порушення вимог пункту 27 Ліцензійних умов);
- заклад освіти незабезпечений спортивними залами та спортивними майданчиками 
(стадіоном), медичним пунктом, бібліотекою та пунктом харчування (порушення вимог 
підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);
- договір оренди нежитлового приміщення від 05.05.2021 № 7-21 оформлений з 
порушеннями вимог Цивільного Кодексу України (порушення підпункту 3 пункту 
59 Ліцензійних умов);
- не відповідність навчального плану до Державного стандарту СП(ПТ)0 7212.С.28.00 -  
2018 з професії 7212 Електрогазозварник, відсутня підготовка з навчального предмета 
«Ліквідація аварій та їхніх наслідків, надання долікарської допомоги потерпілим у разі 
нещасних випадків» (порушення вимог пункту 57 Ліцензійних умов);
- навчальні предмети «Електротехніка з основами промислової електроніки», «Охорона 
праці», «Основи креслення, читання креслень» викладатиме Добровольський Руслан 
Вікторович, який має вищу освіту зі спеціальності «Професійна освіта. Експлуатація та 
ремонт місцевого та автомобільного транспорту» (кваліфікація - фахівця-механіка, 
викладача практичного навчання в галузі транспорту) і не є фахівцем із зазначених 
предметів (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);
- посиланнш на інформацію про наявність у відкритому доступі на власному вебсайті 
інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту», не відповідає
змісту документа (порушення вимог підпункту 11 пункту 59 Ліцензійних умов)._______

___________ Пропозиції 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 V  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 № 6946 дата 17.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
1707/0/9.5-21 дата 24.09.2021
Найменування юридичної особи Організація (установа, заклад) об’єднання 

громадян "Холодногірський навчальний 
спортивно - технічний центр Товариства 
сприяння обороні України м. Харкова"

Ідентифікаційний код юридичної особи 26281203
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві______

7212 Електрогазозварник

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації на другому 
(базовому) рівні- 15 осіб__________

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

Встановлені невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 
1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- відсутній гуртожиток (порушення вимог пункту 27 Ліцензійних умов);
- заклад освіти незабезпечений спортивними залами та спортивними майданчиками 
(стадіоном), медичним пунктом, бібліотекою та пунктом харчування (порушення вимог 
підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);
- договір оренди нежитлового приміщення від 05.05.2021 № 7-21 оформлений з 
порушеннями вимог Цивільного Кодексу України (порушення підпункту 3 пункту 
59 Ліцензійних умов);
- не відповідність навчального плану до Державного стандарту СП(ПТ)0 7212.С.28.00
-  2018 з професії 7212 Електрогазозварник, відсутня підготовка з навчального предмета 
«Ліквідація аварій та їхніх наслідків, надання долікарської допомоги потерпілим у разі 
нещасних випадків» (порушення вимог пункту 57 Ліцензійних умов);
- навчальні предмети «Електротехніка з основами промислової електроніки», «Охорона 
праці», «Основи креслення, читання креслень» викладатиме Добровольський Руслан 
Вікторович, який має вищу освіту зі спеціальності «Професійна освіта. Експлуатація та 
ремонт місцевого та автомобільного транспорту» (кваліфікація - фахівця-механіка, 
викладача практичного навчання в галузі транспорту) і не є фахівцем із зазначених 
предметів (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов);
- посилання на інформацію про наявність у відкритому доступі на власному вебсайті
інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту», не відповідає 
змісту документа (порушення вимог підпункту 11 пункту 59 Ліцензійних умов)._______

Пропозиції 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 Л 3. /З
до наказу Міністерства освіти :і науки
України від .2021 р. № Л&Л - ^

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

відповідно до етап і 13 Закону України «І їро ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон) , :

Вих. № заяв юридичної особи
№ СДНБО 5766
Вх. № заяв юри.чичпої особи

дата 29.09.2021 

дата 30 .09 .2021
1732/0/9.5-21
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Корсупь-

IIІсвчснківський професійний ліцей»
Ідентифікаційний код юридичної 02548682

і *

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

Первинна професійна підготовка за 
професією 7241. Електромонтер з ремонту 
та обслуговування елсктроуста псування 
(ліцензований обсяг- 30 осіб)

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 
освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-т ехнічної) освіти

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1 187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- навчальний предмет «Основи енергозбереження, раціональна робота 
електрообладнання» робочого навчального плану не забезпечено викладачем 
(порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов) (Документ № 4);

- в документах № 8 «Відомості про навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності» та № 9 «Інформаційне забезпечення освітньої діяльності» 
найменування навчальних дисциплін не відиовідают ь , переліку дисциплін 
навчального плану (порушення вимог таблиці 1 додатку 38, таблиці 1 додатку 39 
Ліцензійних умов); :

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб
сайт) інформації та документів, передбачених Законом України- «Про освіту», 
(порушення вимог' підпункту 1 1 пункту 59 Л іцензійних умов);

- нот ребус уточнення інформація про наявність посвідчення з охорони праці 
у викладача Бур'ян О. М.. за якою планує і вся закріпити дисципліну «Охорона 
праці» (документ № 4).

- Крім того, скановані документ и мають бути нідвантажені одним файлом, як 
передбачено у «Керівництві користувача СДНБО».

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.

Д и рс кт о р де п а рта м е \ і ту
атестації кадрів витої кваліфікації Світлана КРИПІТОєр



Додаток s /3- '  У
до наказу Міпі.стерсі ва освіти і. .науки
України від /<£'#2021 р. Ж  Л&гґ-*-*-

Ніде гави відмови у розширенні провадження освіт ньої діяльності 
ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

відповідно до е т а п і  ІЗ Закон)’ України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)

В и х . Ж  заяв ю р и д и ч н о ї особи л а та  2 9 .09 .20 2 1  - •
Ж  С Д К Б О  5643 г ’ . .і ; і
ІЗх. Ж  заяв ю р и д и ч н о ї особи д а та  30 .09 .20 2 1
1733/0/9.5-21 : •. •
1 Іай м сн уван н я  ю р и д и ч н о ї особи Д ер ж авн ий  навч альн и й  заклад «Корсун і»-

Ш е в ч е н к ів сь к и й  п р о ф ес ій н и й  л іц ей »
Ід е н ти ф ік а ц ій н и й  код ю р и д и ч н о ї 0 2 5 4 8 6 8 2
особи і .. . • і
В и д  о с в ітн ь о ї д ія л ь н о с т і, код та П р о ф е с ій н о -те хн іч н е  навчання за
н ай м ен уван н я  п р о ф е с ії, зазначен і п р о ф ес ією  7241 Е л е к тр о м о н те р  з р ем о н ту
ю ридично ю  о собою  у заяві та  о б сл уго в ув а н н я  е л е к тр о у с та тк у в а н н я  

(л іц ен зо ван и й  о б с я г ЗО о с іб )
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження

освіт ньої діяльності на рівні професійної (професійно-т ехнічної) ОСВІТІ!
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої і 
діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 
2015 р. №  І 187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт І частини 3 статті ІЗ 

і Закону), а саме:
- навчальні дисципліни: «Основи енергозбереження, раціональна робота і 

І електрообладнання», «Оволодіння основами ринкової економіки», «Оволодіння
основами трудового законодавства» робочого навчального плану не забезпечено 

! викладачами (порушення вимог пункту 55 Ліцензійних умов) (Документ Ж* 4);
- в документах № 8 «Відомості про навчально-методичне, забезпечення 

освітньої діяльності» та № 9 «Інформаційне забезпечення освітньої діяльності» ; 
найменування навчальних дисциплін не відповідають ' переліку дисциплін 
навчального плану (порушення вимог таблиці 1 додатку 38, таблиці 1 додатку 39 
Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб- 
сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту»,

І  (порушення вимог підпункту І І пункту 59 Ліцензійних умов);
- потребує уточнення інформація про наявність посвідчення з охорони праці 

у викладача Бур'ян О. М ., за якою планується закріпити дисципліну «Охорона і 
праці» (документ № 4).

- Крім того, скановані документ и мають бути підваптажеиі одним файлом, як 
передбачено у «Керівництві користувача СДКБО».

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.

Світлана КРИП ГГОФ
Директор дсиартамен ту
атестації кадрів вищої кваліфікації



Додаток " ■ •
до наказу М іністерства освіти і науки 
України від МУ. /Т  202 1 р. № М-йД- <-<

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

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

Вих. № заяв юридичної особи
№ СДКБО 6612
Вх. № заяв юридичної особи
1717/0/9.5-21

дата 17.09.2021
____________  ■' . у ........  і

дата 24.09.2021 ;
. і і

1 Іайменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідашшістю 
«І Іодільський навчально-технічний центр»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41534686
. - * І

Вид освітньої діяльності, рівень Професійно-технічного навчання за
вищої освіти, код та найменування професією 8162 М ашиніст (кочегар) і
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

котельні (ліцензований обсяг 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, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня , 
! 2015 р. jYl1 і 187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини З е тап і 13 і 
і Закону), а саме: ;

- майстер виробничого навчання (Коцюбинський Б. Б.) не мас професійної І 
кваліфікації за відповідною або суміжною професією (порушення вимог пункту | 
55 Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1 - - - ----- -- - - - - - - -  І

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

Д и ре кто р де [ і а ртам е і п у
атестації кадрів витої кваліфікації

і
Світлана КРИШ ТОФ

І
!  і



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

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

Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від '/&•?■ 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 7101

дата 21.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1711/0/9.5-21

дата 24.09.2021

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 36523519
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

5122 Кухар

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) (далі - 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- не забезпечено викладачем навчальні предмети «Правила дорожнього 
руху», «Охорона праці», «Облік, калькуляція і звітність», «Організація 
виробництва та обслуговування», «Гігієна і санітарія виробництва» 
(порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- навчальні предмети «Охорона праці», «Облік, калькуляція і звітність» 
«Охорона праці», «Облік, калькуляція і звітність» будуть викладати 
заступник директора з навчальної роботи та майстер виробничого навчання, 
які не мають відповідної освітньої кваліфікації (порушення пункту 55 
Ліцензійних умов);

- відсутня професійна кваліфікація у майстрів виробничого навчання 
(порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

- відсутні кабінети «Технології приготування їжі», «Устаткування 
підприємств харчування», «Організація обслуговування», «Гігієна та 
санітарія» і лабораторія «Інформаційні технології» наявність яких 
передбачена Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 
5 122-НО.55.3-5-2007 (порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників згідно із переліком основних обов’язкових засобів навчання, 
передбачених Державним стандартом професійно-технічної освіти ДСПТО 
5 122-НО.55.3-5-2007 (порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов);



- не забезпечено доступність 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, 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 пункту 25 Ліцензійних умов);

- відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації 
керівника закладу (не завантажено до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти ) згідно із вимогами підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов;

- у окремих педагогічних працівників відсутня інформація про наявність
підвищення кваліфікації (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 КРИШТОФ



Додаток /У-
до наказу М іністерства освіти і,«науки 
України від , / £  2031 р. №

ІІідсгави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцснзіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. Аг1 заяв юридичної особи
№ ЄДЕБО 7135
Вх. № заяв юридичної особи
1730/0/9.5-21
Іайменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної

дата 28.09.202

дата 30.09.202

Лисичанський медичний фаховий коледж 
020П 083

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

Професійно-технічного навчання за 
професією 5132 Екстрений медичний 
технік (ліцензований обсяг- 15 о с і б )

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 
2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме: 1

- майстер виробничого навчання (Салахегдінова Я. О.) не мас професійної 
кваліфікації за відповідною або суміжною професією (порушення вимог пункту | 
55 Ліцензійних умов);

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

- відсутні копії докумен тів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації І 
керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене | 
звання);

* і » . 1

- відсутня інформація про здобуту освіту таких викладачів: Власенко Л. М., | 
Кувичинської С. І І., Абрамової Т. В., Стоянової Л. II. Науменко Т. М., Ш арій В. ; 
М. (табл. 2 додатку 36 Ліцензійних умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:

І 1. Усунули невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в і 
електронних відомостях.

І 2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИ Ш ТО Ф



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
У  країни від ^ & 'Я - 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 № 6004

дата 21.09.202

Вх. № заяви юридичної особи 1709/0/9.5-2 
Найменування юридичної особи

дата 24.09.2021
Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Броварський 
професійний ліцей»

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536642
Вид осві і ньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7133 Ш тукатур

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 
ЗО 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 3 статті 13 Закону), а саме:

-відсутнє кадрове забезпечення з навчальних предметів «Сучасні технології 
будівництва», «Творчість в професії» (порушення пункту 55 Ліцензійних умов);

-у  майстра виробничого навчання (Токовенко О. С.) відсутня професійна 
кваліфікація за професією Ш тукатур або суміжною професією (порушення 
пункту 55 Ліцензійних умов);

-навчальні предмети «Сучасні технології будівництва», «Творчість в 
професії» не забезпечені кабінетом або майстернею (порушення підпункту 2 
пункту 56 Ліцензійних умов);

-відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчальних предметів 
«Сучасні технології будівництва», «Творчість в професії» (порушення пункту 57 
Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про забезпечення навчальними програмами 
навчальних предметів плану за формою таблиці 1 додатка 38 Ліцензійних умов 
(порушення пункту 57 Ліцензійних умов);

-відсутнє інформаційне забезпечення з навчальних предметів «Сучасні 
технології будівництва», «Творчість в професії» (порушення пункту 58
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 освіти Світлана КРИ Ш ТО Ф



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 У 3. /-?
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6003________________

дата 21.09.202

Вх, № заяви юридичної особи 1710/0/9.5-2 і дата 24.09.202
Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Броварський 
професійний ліцей»________________

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536642
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві_______

7141 Маляр

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 
ЗО осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності на рівні професійної (гірофесійно- 
______ __________________ 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:

-недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 
за професією 7141 Маляр згідно із Переліком основних обов’язкових засобів 
навчання, який передбачений Державним стандартом професійно-технічної 
освіти ДСПТО 7141.Р.43.34-2015 (порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних 
умов).

-у  майстра виробничого навчання (Голюк В. В.) відсутня професійна 
кваліфікація за професією Маляр або суміжною професією (порушення пункту 
55 Ліцензійних умов);

-відсутня інформація про забезпечення навчальними програмами 
навчальних предметів плану за формою таблиці 1 додатка 38 Ліцензійних умов 
(порушення пункту 57 Ліцензійних умов).____________

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

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам.

та

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої освіти Світлана КРИШ ТОФ



Додаток ^ 3 . Л5Л?
до наказу Міністерства освіти і науки
України від тХ /£> ■ 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 № 7134

дата 28.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1729/0/9.5-21

дата 30.09.2021

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41984324

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

Збільшення ліцензованого обсягу за 
професією 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія А1) з підвищення кваліфікації, 
ліцензований обсяг - 75 осіб (з 15 до 75 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:

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджують право власності чи користування майном за адресами: 
м. Чернігів, вулиця Миру, 231; м. Чернігів, вулиця Інструментальна, 20; 
м. Чернігів, вулиця Лєрмонтова, 5а; м. Чернігів, вулиця 1-го Травня, 175-а; 
м. Чернігів, вулиця Перемоги, 203-а; м. Чернігів, вулиця Кільцева, 14-а (наявні 
договори оренди нежитлових приміщень втратили чинність 31.12.2020) 
(поруш ення підпункт у 3 пункт у 59 Л іцензій умов)',

- навчальні предмети «Трактори», «Сільськогосподарські машини» та 
«Система ТО і ремонту машин» не забезпечено педагогічним працівником з 
відповідною освітньою та/або професійною кваліфікацією (поруш ення пункт у 55 
Л іцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність відповідного навчання або підвищення 
кваліфікації з дисципліни «Охорона праці» у викладача Богуш А. О. (порушення 
вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, 
підприємствах, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки 
України від 18.04.2006 № 304 (поруш ення пункт у  55 Л іцензійних умов);

- у відомостях про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення



освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 
(таблиця 2 додатку 36 до Ліцензійних умов), відсутня інформація: розряд або 
категорія (для майстрів виробничого навчання), інформація 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 (поруш ення підпункт у 5 пункт у 59 Л іцензійних умов)]

- також у зазначеній таблиці вказані навчальні предмети, які відсутні у 
робочому навчальному плані;

- у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних умов -  про загальну площу 
приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу, вказаний 
договір оренди за адресою: м. Ічня, вулиця Довженка, 19, що відсутній у 
матеріалах ліцензійної справи (поруш ення підпункт у 3 пункт у 59 Л іцензійних  
умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву про 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  ̂ г
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /4 . /С> 2021 р. № ' - ■

ч

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 № 7133

дата 28.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1728/0/9.5-21

дата 30.09.2021

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

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41984324

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

Збільшення ліцензованого обсягу за 
професією 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія А2) з підвищення кваліфікації, 
ліцензований обсяг - 20 осіб (з 10 до 20 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 етап і 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджують право власності чи користування майном за адресами: 
м. Чернігів, вулиця Миру, 231; м. Чернігів, вулиця Інструментальна, 20; 
м. Чернігів, вулиця Лєрмонтова, 5а; м. Чернігів, вулиця 1-го Травня, 175-а; | 
м. Чернігів, вулиця Перемоги, 203-а; м. Чернігів, вулиця Кільцева, 14-а (наявні 
договори оренди нежитлових приміщень втратили чинність З Ґ*12.2020) І 
(поруш ення підпункт у 3 пункт у 59 Л іцензій умов)',

- навчальні предмети «Трактори», «Сільськогосподарські машини» та 
«Система ТО і ремонту машин» не забезпечено педагогічним працівником з 
відповідною освітньою та/або професійною кваліфікацією (поруш ення пункт у 55 
Л іцензійних умов)',

- відсутня інформація про наявність відповідного навчання або підвищення 
кваліфікації з дисципліни «Охорона праці» у викладача Богуш А. О. (порушення 
вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, 
підприємствах, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки 
України від 18.04.2006 № 304 (поруш ення пункт у 55 Л іцензійних ум о в)-,

- у відомостях про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення



освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 
(таблиця 2 додатку 36 до Ліцензійних умов), відсутня інформація: розряд або 
категорія (для майстрів виробничого навчання), інформація 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 (поруш ення підпункт у 5 пункт у 59 Л іцензійних умов)',

- також у зазначеній таблиці вказані навчальні предмети, які відсутні у 
робочому навчальному плані;

- у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних умов -  про загальну площу 
приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу, вказаний 
договір оренди за адресою: м. Ічня, вулиця Довженка, 19, що відсутній у 
матеріалах ліцензійної справи (поруш ення підпункт у 3 пункт у 59 Л іцензійних  
умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву про 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 стаггі 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))_______

Додаток / 3 .  Л"
до наказу Міністерства освіти і науки
України від /3- пП' 2021 р. № ^

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕЕО № 7132_______________

дата 28.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1727/0/9.5-21

дата 30.09.2021

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Чернігівський обласний навчально- 
курсовий комбінат"______________________

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

41984324

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

Збільшення ліцензованого обсягу за 
професією 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорія В1) з підвищення кваліфікації, 
ліцензований обсяг - 15 осіб (з 10 до 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 30 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:

- відсутні копії документів, оформлених відповідно до вимог законодавства, 
що підтверджують право власності чи користування майном за адресами: 
м. Чернігів, вулиця Миру, 231; м. Чернігів, вулиця Інструментальна, 20; 
м. Чернігів, вулиця Лєрмонтова, 5а; м. Чернігів, вулиця 1-го Травня, 175-а; 
м. Чернігів, вулиця Перемоги, 203-а; м. Чернігів, вулиця Кільцева, 14-а (наявні 
договори оренди нежитлових приміщень втратили чинність 31.12.2020) 
(поруш ення підпункт у 3 пункт у 59 Л іцензій умов);

- навчальні предмети «Сільськогосподарські машини» та «Система ТО і 
ремонту машин» не забезпечено педагогічним працівником з відповідною 
освітньою та/або професійною кваліфікацією (поруш ення пункт у 55 Л іцензійних  
умов);

- відсутня інформація про наявність відповідного навчання або підвищення 
кваліфікації з дисципліни «Охорона праці» у викладача Богуш А. О. (порушення 
вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, 
підприємствах, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки 
України від 18.04.2006 № 304 (поруш ення пункт у 55 Л іцензійних умов);

- у відомостях про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення



освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 
(таблиця 2 додатку 36 до Ліцензійних умов), відсутня інформація: розряд або 
категорія (для майстрів виробничого навчання), інформація 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 
(поруш ення підпункт у 5 пункт у 59 Л іцензійних умов);

- також у зазначеній таблиці вказані навчальні предмети, які відсутні у 
робочому навчальному плані;

- у таблиці 1 додатку 37 до Ліцензійних умов -  про загальну площу 
приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу, вказаний 
договір оренди за адресою: м. Ічня, вулиця Довженка, 19, що відсутній у 
матеріалах ліцензійної справи (поруш ення підпункт у 3 пункт у 59 Л іцензійних  
умов).

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Подати нову заяву про 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



Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
на рівні вищої освіти

Додаток 14
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « 2021 №

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України

2. Національна академія Національної гвардії України

"З Державна Установа "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. 
О.О. Ш алімова" Національної академії медичних наук України

4.

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький інститут конструювання 
одягу і підприємництва" для Структурного підрозділу "Фаховий коледж 
конструювання одягу" приватного вищого навчального закладу "Вінницький 
інститут конструювання одягу і підприємництва"

5. Ж итомирський агротехнічний фаховий коледж для Верхівнянської філії 
Ж итомирського агротехнічного фахового коледжу

6.
Одеський національний університет імені І. І. М ечникова для Відокремленого 
структурного підрозділу "Фаховий коледж Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова"

7. Одеський фаховий коледж транспортних технологій

8 . Ірпінський фаховий коледж економіки та права

9. Рівненський фаховий коледж економіки та бізнесу

10. Комунальний заклад "Кам'янський фаховий медичний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради"

11. Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права

12. Дніпровський фаховий коледж радіоелектроніки

13. Хмельницький базовий медичний фаховий коледж

14. Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж



до наказу Міністерства освіти і
науки України
від / / ,  / О  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
7139 30.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
6520/0/9-21 01.10.2021
Найменування юридичної особи Інститут продовольчих ресурсів 

Національної академії аграрних наук 
України

Ідентифікаційний код юридичної особи 00419880

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 департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток J

до наказу Міністерства освіти і 

науки України
від , 2 0 ^  р. № -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

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

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

Вих. № заяви юридичної особи Дата
84/2-1479 24.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
6632/0/9-21 11.10.2021

Найменування юридичної особи Національна академія Національної
гвардії України

Ідентифікаційний код юридичної особи 08610502

Переоформити ліцензію за спеціальністю 251 Державна безпека, ліцензований обсяг 
5 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для 

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

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг.

осіб (на рік)
Службово- 

бойова 
діяльність 

Національної 
гвардії України 

(Освітньо- 
наукова)

251 Державна безпека третій (освітньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень
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Директор департаменту атестації 
кадрів вищої освіти Світлана КРИШ ТОФ



Додаток

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

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вишу 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
7152 08.10.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
6628/0/9-21 11.10.2021
Найменування юридичної особи Державна Установа "Національний 

інститут хірургії та трансплантології 
ім. О.О. Ш алімова" Національної 
академії медичних наук України

Ідентифікаційний код юридичної особи 02011953

Переоформити ліцензію за спеціальністю 222 М едицина, ліцензований обсяг 28 (на 
строк навчання), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною 

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

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

Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг.

осіб (на рік)
Хірургія

(Освітньо-
наукова)

222 Медицина третій (освітньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень

7

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої освіти Світлана КРИШ ТОФ



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

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 2 частини сьомої статті 
24 Закону України "Про вищу освіту", даних в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої 
освіти, ліцензіатам:

1.1. Приватному вищому навчальному закладу "Вінницький інститут 
конструювання одягу і підприємництва" (ідентифікаційний код юридичної 
особи -33088904) для відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Структурний підрозділ "Коледж конструювання одягу" 
Приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання 
одягу і підприємництва" (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  36150571) замінити на Структурний підрозділ 
"Фаховий коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального 
закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

(підстава: заява Приватного вищого навчального закладу "Вінницький 
інститут конструювання одягу і підприємництва" ЄДЕБО № 7110 від 
23.09.2021 (вх. МОН від 27.09.2021 № 6431/0/9-21).

1.2 Житомирському агротехнічному фаховому коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  00727966) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Верхівнянська філія Житомирського агротехнічного 
коледжу (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  00727943) замінити на Верхівнянська філія Житомирського 
агротехнічного фахового коледжу

(підстава: заява Житомирського агротехнічного фахового коледжу 
ЄДЕБО № 7138 від 30.09.2021 (вх. МОН від 30.09.2021 № 6503/0/9-21).

1.3. Одеському національному університету імені І. І. Мечникова 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02071091) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Фаховий коледж Одеського національного університету 
імені 1. І. Мечникова (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  38573116) замінити на Відокремлений 
структурний підрозділ "Фаховий коледж Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова"

(підстава: заява Одеського національного університету імені І. І. 
Мечникова ЄДЕБО № 7151 від 07.10.2021 (вх. МОН від 07.10.2021
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№6627/0/9-21).
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. Одеському фаховому коледжу транспортних технологій 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01116420), а саме:

найменування Одеський коледж транспортних технологій замінити на 
Одеський фаховий коледж транспортних технологій

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7097 від 22.09.2021 (вх. МОН 
від 23.09.2021 № 6368/0/9-21).

2.2. Ірпінському фаховому коледжу економіки та права (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  22884554), а саме:

найменування Ірпінський державний коледж економіки та права замінити 
на Ірпінський фаховий коледж економіки та права

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7112 від 24.09.2021 (вх. МОН 
від 27.09.2021 №6434/0/9-21).

2.3. Рівненському фаховому коледжу економіки та бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01566293), а саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад "Рівненський коледж 
економіки та бізнесу" замінити на Рівненський фаховий коледж економіки та 
бізнесу

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7117 від 28.09.2021 (вх. МОН 
від 29.09.2021 №6468/0/9-21).

2.4. Комунальному закладу "Кам'янський фаховий медичний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради" (ідентифікаційний код юридичної особи -  
0201 1166), а саме:

найменування Комунальний заклад вищої освіти "Кам'янський медичний 
коледж" Дніпропетровської обласної ради" замінити на Комунальний заклад 
"Кам'янський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7113 від 27.09.2021 (вх. МОН 
від 29.09.2021 №6471/0/9-21).

2.5. 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 № 7129 від 29.09.2021 (вх. МОН 
від 30.09.2021 №6494/0/9-21).

2.6. Дніпровському фаховому коледжу радіоелектроніки 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  21910232), а саме:
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найменування Коледж радіоелектроніки замінити на Дніпровський 
фаховий коледж радіоелектроніки

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7130 від 29.09.2021 (вх. МОН 
від 30.09.2021 № 6495/0/9-21).

2.7. Хмельницькому базовому медичному фаховому коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02010965), а саме:

найменування Хмельницький базовий медичний коледж замінити на 
Хмельницький базовий медичний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7145 від 04.10.2021 (вх. МОН 
від 05.10.2021 №6542/0/9-21).

2.8. Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  20568004), а саме:

найменування Коломийський індустріально-педагогічний технікум 
замінити на Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7154 від 08.10.2021 (вх. МОН 
від 11.10.2021 №6630/0/9-21).

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації



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

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

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

1.1. Приватному вищому навчальному закладу "Вінницький інститут 
конструювання одягу і підприємництва" (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  33088904) для відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Структурний підрозділ "Коледж конструювання одягу" 
Приватного вищого навчального закладу "Вінницький інститут конструювання 
одягу і підприємництва" (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  36150571) замінити на Структурний підрозділ 
"Фаховий коледж конструювання одягу" приватного вищого навчального 
закладу "Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва"

(підстава: заява Приватного вищого навчального закладу "Вінницький 
інститут конструювання одягу і підприємництва" ЄДЕБО № 7111 від 
23.09.2021 (вх. МОН від 27.09.2021 № 6432/0/9-21).

1.2. Одеському національному університету імені І. І. Мечникова 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02071091) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Фаховий коледж Одеського національного університету 
імені І. І. Мечникова (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  38573116) замінити на Відокремлений 
структурний підрозділ "Фаховий коледж Одеського національного університету 
імені 1. І. Мечникова"

(підстава: заява Одеського національного університету імені І. І. 
Мечникова ЄДЕБО № 7150 від 07.10.2021 (вх. МОН від 11.10.2021 
№6626/0/9-21).

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

2.1. Рівненському фаховому коледжу економіки та бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01566293), а саме:



2

найменування Державний вищий навчальний заклад "Рівненський коледж 
економіки та бізнесу" замінити на Рівненський фаховий коледж економіки та 
бізнесу

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7116 від 28.09.2021 (вх. МОН 
від 29.09.2021 №6469/0/9-21).

2.2. Дніпровському фаховому коледжу радіоелектроніки 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  21910232), а саме:

найменування Коледж радіоелектроніки замінити на Дніпровський 
фаховий коледж радіоелектроніки

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7115 від 28.09.2021 (вх. МОН 
від 29.09.2021 № 6470/0/9-21).

2.3. Комунальному закладу "Кам'янський фаховий медичний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради" (ідентифікаційний код юридичної особи -  
02011166), а саме:

найменування Комунальний заклад вищої освіти "Кам'янський медичний 
коледж" Дніпропетровської обласної ради" замінити на Комунальний заклад 
"Кам'янський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради"

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7114 від 27.09.2021 (вх. МОН 
від 29.09.2021 № 6472/0/9-21).

2.4. Хмельницькому базовому медичному фаховому коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02010965), а саме:

найменування Хмельницький базовий медичний коледж замінити на 
Хмельницький базовий медичний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7146 від 04.10.2021 (вх. МОН 
від 05.10.2021 № 6543/0/9-21).

2.5. Ізмаїльському фаховому коледжу економіки і права
(ідентифікаційний код юридичної особи -  25032389), а саме:

найменування Ізмаїльський технікум економіки і права замінити на 
Ізмаїльський фаховий коледж економіки і права

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7147 від 06.10.2021 (вх. МОН 
від 07.10.2021 № 6606/0/9-21).

2.6. Борщівському агротехнічному фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  00728799), а саме:

найменування Борщівський агротехнічний коледж замінити на
Борщівський агротехнічний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7148 від 06.10.2021 (вх. МОН 
від 07.10.2021 № 6605/0/9-21).

2.7. Тернопільському фаховому коледжу харчових технологій і торгівлі 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  01566324), а саме:

найменування Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський 
коледж харчових технологій і торгівлі" замінити на Тернопільський фаховий 
коледж харчових технологій і торгівлі



з

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7149 від 07.10.2021 (вх. МОН 
від 11.10.2021 №6625/0/9-21).

2.8. Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжу 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  20568004), а саме:

найменування Коломийський індустріально-педагогічний технікум 
замінити на Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7153 від 08.10.2021 (вх. МОН 
від 11.10.2021 №6629/0/9-21).

2.9. Самбірському фаховому коледжу економіки та інформаційних 
технологій (ідентифікаційний код юридичної особи -  02357752), а саме:

найменування Самбірський технікум економіки та інформатики замінити 
на Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій

(підстава: заява закладу освіти ЄДЕБО № 7163 від 11.10.2021 (вх. МОН 
від 11.10.2021 № 6658/0/9-21).

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кв



Додаток 16
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « */£ » 2021 № ^

Перелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності

на рівні вищої освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1. Національний університет харчових технологій для 
Львівської філії Національного університету харчових технологій

2. Національний університет харчових технологій для
Філії Національного університету харчових технологій у м. Львові

Од.
Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань" для 
Донецької філії Приватного вищого навчального закладу "Університет 
сучасних знань

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут сучасної 
психології та психотерапії"

5.

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



Додаток /■* ю '
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країн и
від Л - / 0 . 2021 р. № - *-«-

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
па рівні вищої освіти • ;

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

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

Реєстр. Ав заяв юридичної особи 
ЄДЕБО: 7106

дата
22.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи да і а
6403/0/9-21 23.09.2021
Найменування юридичної особи Національний університет харчових 

технологій
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070938

Наймєнування в ідо кремленого Львівська філія Національного університету
структурного підрозділу 
юридичної особи

харчових технологій

Ідентифікаційний код 25256628
відокремленого с труктурної 0 
підрозділу юридичної особи

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої
освіти

№
з/п

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг, осіб (за 
ліцензією)

1. перший (бакалаврський) рівень 120

Директор департаменту 
атестації кадрів вищої кваліфікації



Додаток ^ £■■>£
до наказу Міністерства освіти і науки 
У країн и
від 2021 р. № с£0*? - <-*_

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльност і ліцензіату
на рівні вищої освіт и

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

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

Реєстр. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО: 7105

да та
22.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи да та
6402/0/9-21 23.09.2021
Найменування юридичної особи Національний університет харчових 

технологій
1 дентифікаціннип код юридичиої 02070938
особи
Найменування відокремленої о Філія Національного університету харчових
структурного підрозділу 
юридичної особи

технологій у м. Львові

Ідентифікаційний код 
відокремленого с груктурного 
підрозділу юридичної особи

26526573

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої
освіти

№
з/п

Рівень вищої осві ти Ліцензований обсяг, осіб (за 
ліцензією)

1. перший (бакалаврський) рівень 75

Директор дспар і амеїггу 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У
до наказу Міністерства освіти 
України
від / 2021 р. № ,

науки

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні вищої освіти

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

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

Реєстр. № заяв юридичної особи дата 
ЄДЕБО: 7107 23.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи 
6404/0/9-21

да та
23.09.2021

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 
"Університет сучасних знань"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

31839933 ; . . 1
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи

Донецька філія Приватного вищого 
навчального закладу "Університет сучасних 
знань"

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

39679613

Анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні вищої
освіти

№
з/п

Рівень вищої ос В І ПІ Ліцензований обсяг, осіб (за 
1 ліцензією)

1. перший (бакалаврський) рівень 50

Директор департамен ту 
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИІПТОФ



Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від У& 2021 р. № сї-Яе?-

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні вищої освіти

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

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

Вих. № заяви юридичної особи дата
Б/н Б/д
Реєстр. № заяв юридичної особи дата
ЄДЕБО 7126: 7127: 7128 29.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
6571/0/9-21 06.10.2021
Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Київський інститут сучасної психології та 
психотерапії"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

37144134

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої послуги

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

Підготовка спеціалістів
1.

0301
Соціально-
політичні

науки
7.03010201 Психологія 50 - -

Підготовка магістрів
1.

0301
Соціально-
політичні

науки
8.03010201 Психологія 75 - -

Підготовка спеціалістів
1.

05
Соціальні та 
поведінкові 

науки
053 Психологія 50 - -

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Світлана КРИШТОФ



У'
Додаток Л  £ 
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від 2021 р. № ■-<-

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
на рівні вищої освіти

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
2251/102

дата
01.10.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи 
ЄДЕБО 7144

дата
04.10.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
6573/0/9-21

дата
06.10.2021

Найменування юридичної особи Київський національний торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566117

В і до крем л єни й стру кту р н и й 
підрозділ

Відокремлений структурний підрозділ "Одеський 
торговельно-економічний фаховий коледж 
Київського національного торговельно- 
екон0М І Ч Н0ГО V н і верс итетV'1

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

40397462

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої послуги

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1.

0305
Економіка та 

підприємництво 5.03050801 Фінанси і кредит 100 - -

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої освіти Світлана КРИШ ТОФ



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту 

у сфері післядипломної освіти
(відповідно до частини восьмої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів

господарської діяльності" (далі -Закон)

Найменування ю ридичної особи Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту

Ідентифікаційний код юридичної особи 095 1 1660
Підстави для прийняття рішення про анулювання ліцензії на 

провадження освітньої діяльност і у сфері післядиплоімної освіти
Наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи (підпункт три частини 12 статті 16 Закону), а саме: 
анулювати ліцензію на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
відповідного виду підготовки_______________________________________________

№
з/п Код

спеціальності
Найменування
спеціальності

Вид підготовки Ліцензований 
обсяг, осіб (за 

ліцензією)
1 263 Цивільна безпека підвищення

кваліфікації
ЗО

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Світлана КРИ Ш ТО Ф



Додаток 18
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « ^  ^  2021 №

Перелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

на рівні професійної (професійно-технічної)освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. К ам’янський професійний ліцей

2. Кривоозерський професійний аграрний ліцей

ол. Професійно-технічне училище 
№ 27 м. Генічеська Херсонської області



Додаток Л1
до наказу Міністерства освіти і науки України
від У/- „ 2021 р. №

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

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

Вих. № заяви юридичної особи дата
253 14.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
6356/0/9-21 21.09.2021
Найменування юридичної особи К ам ’янський професійний ліцей

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541533

Анулювання ліцензій за професіями:

№
3/п

Код
професії Найменування професії Вид професійної 

підготовки
Ліцензований

обсяг
1. 4112 Оператор комп’ютерного 

набору
перепідготовка,

професійно-технічне
навчання

15

2. 4112

4115

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

первинна професійна 
підготовка

ЗО

3. 4115 Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи)

професійно-технічне
навчання 15

4; 7131

7131

Покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів 
Покрівельник сталевих 
покрівель

первинна професійна 
підготовка 

перепідготовка, 
професійно-технічне 

навчання,
підвищення кваліфікації

ЗО

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток .<£
до наказу М іністерства освіти і 
науки України
від </£ '0 .  2021 р. № —

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

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

Вих. № заяви ліцензіата 
243

дата
30.06.2021

Вх. № заяви ліцензіата дата
№  5502/0/9-21 13.07.2021
Найменування юридичної особи Кривоозерський професійний аграрний 

ліцей
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546080

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
під готов їси

Ліцензований
обсяг

8322 Водій
автотранспортних 
засобів (категорія В і С)

Первинна
професійна
підготовка
Професійно-
технічне навчання
Підвищення
кваліфікації

ЗО

8331 Тракторист-маш иніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(категорія 01)

Перепідготовка
Підвищення
кваліфікації

зо

8331 Тракторист-маш иніст 
сільськогосподарського 
виробництва 
(категорія в і ,  в 2 )

Перепідготовка
Підвищення
кваліфікації

зо

Директор департаменту атестації
кадрів вищої освіти Світлана КРИШТОФ



до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від * 0  ■ 2021 р. №

Додаток У З  .-З

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

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

Вих. № заяви юридичної особи: 
1100

Дата:
27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата:
6580/0/9-21 06.10.2021
Реєстр. № заяв юридичної особи Дата:
ЄДЕБО 7124 28.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 27 

м. Генічеська Херсонської області
Ідентифікаційний код юридичної особи 22743983

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

5230 Продавець (з лотка, 
на ринку)

Професійно-технічне
навчання зо

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи: 
1102

Дата:
27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата:
6578/0/9-21 06.10.2021
Реєстр. № заяв юридичної особи Дата:
ЄДЕБО 7122 28.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 27 

м. Генічеська Херсонської області
Ідентифікаційний код юридичної особи 22743983

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

5121 Економка
Професійно-технічне

навчання 15

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи: 
1101

Дата:
27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата:
6579/0/9-21 06.10.2021
Реєстр. № заяв юридичної особи Дата:
ЄДЕБО 7123 28.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 27 

м. Генічеська Херсонської області
Ідентифікаційний код юридичної особи 22743983

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

6151
Рибовод

(кваліфікований
робітник)

Професійно-технічне
навчання 15

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток £

до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від /Є>■ 2021 р. №  ^  —

І ■ __ • __ • •• * Щ 9 «Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату 
на рівні професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи: 
1098

Дата:
27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата:
6577/0/9-21 06.10.2021
Реєстр. № заяв юридичної особи Дата:
ЄДЕБО 7121 28.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 27 

м. Генічеська Херсонської області
Ідентифікаційний код юридичної особи 22743983

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

7241

Електромеханік 
торговельного та 

холодильного 
устаткування

Первинна професійна 
підготовка зо

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи: Дата:
1099 27.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата:
6576/0/9-21 06.10.2021
Реєстр. № заяв юридичної особи Дата:
ЄДЕБО 7120 28.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 27

м. Генічеська Херсонської області
Ідентифікаційний код юридичної особи 22743983

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

7241
Електромеханік 

торговельного та 
холодильного 
устаткування

Професійно-технічне
навчання 15

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток ? ° -

до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від 4 4 .  2021 р. № с б О ґ -

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

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

Вих. № заяви юридичної особи: Дата:
1097 27.09.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата:
6574/0/9-21 06.10.2021
Реєстр. № заяв юридичної особи Дата:
ЄДЕБО 7118 28.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 27 

м. Генічеська Херсонської області
Ідентифікаційний код юридичної особи 22743983

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

7436 Швачка
Первинна професійна 

підготовка ЗО

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Додаток У -  $

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

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

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

Вих. № заяви юридичної особи: 
1096

Дата:
27.09.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата:
6575/0/9-21 06.10.2021
Реєстр. № заяв юридичної особи Дата:
ЄДЕБО 7119 28.09.2021
Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 27 

м. Генічеська Херсонської області
Ідентифікаційний код юридичної особи 22743983

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований обсяг

7436 Швачка
Професійно-технічне

навчання 15

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ



Про результати позапланових перевірок

1. Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від
22.03.2021 № 34-л «Про результати планової перевірки Приватного закладу 
вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» та 
Коледжу Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика»» та враховуючи результати позапланової 
перевірки Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» (ідентифікаційний код юридичної особи -  
37992250) схвалити в цілому звіт про усунення порушень, виявлених під час 
планової перевірки щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог 
законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у сфері 
вищої освіти), що зазначені в Акті від 15.03.2021 № 10.3-12-45.

Підстава:
1) . Лист Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» від 14.06.2021 № 184 (вх. МОН від 22.06.2021 
№ 21790/0/1-21);

2) . Акт складений за результатами проведення планового заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 
вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у 
сфері вищої освіти) від 15.03.2021 № 10.3-12-45.

2. Відповідно до пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від
22.03.2021 № 34-л «Про результати планової перевірки Приватного закладу 
вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» та 
Коледжу Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика»» та враховуючи результати позапланової 
перевірки Коледжу Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -  38999042) схвалити в цілому звіт 
про усунення порушень, виявлених під час планової перевірки щодо дотримання 
суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що 
підлягає ліцензуванню (у сфері фахової передвищої освіти), що зазначені в Акті 
від 15.03.2021 № 10.3-12-46.

Підстава:
1). Лист Приватного закладу вищої освіти «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» від 14.06.2021 № 195 (вх. МОН від 22.06.2021 
№ 21780/0/9-21);

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



2). Акт складений за результатами проведення планового заходу 
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання 
вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню (у 
сфері фахової передвищ ої освіти) від 15.03.2021 № 10.3-12-46.

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації


