
        Додаток 1.1 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

 
 

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії на 

рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

7836 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

356/0/9.5-22 15.04.2022 

Найменування юридичної особи Комунальний заклад освіти 

Полтавський базовий медичний 

фаховий коледж Полтавської обласної 

ради 

Ідентифікаційний код юридичної особи 05506661 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5132 Екстрений медичний 

технік 

професійно-

технічне 

навчання 

30 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 1.2 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

 
 

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії на 

рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

7835 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

357/0/9.5-22 15.04.2022 

Найменування юридичної особи Комунальний заклад освіти 

Полтавський базовий медичний 

фаховий коледж Полтавської обласної 

ради 

Ідентифікаційний код юридичної особи 05506661 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування 

професії, класу 

класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5132 Екстрений медичний 

технік 

перепідготовка 30 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 1.3 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 
 

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії на 

рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8696 19.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

391/0/9.5-22 20.04.2022 

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

ПІДГОТОВКИ ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗМІНУВАННЯ" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 44487638 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5169 Сапер (розмінування) підвищення 

кваліфікації 

25 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 1.4 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії на 

рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

7832 19.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

390/0/9.5-22 20.04.2022 

Найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР 

ПІДГОТОВКИ ГУМАНІТАРНОГО 

РОЗМІНУВАННЯ" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 44487638 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5169 Сапер (розмінування) професійно-

технічне 

навчання 

25 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 2.1 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

 

 
 

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні вищої 

освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності ", статті 

24 Закону України "Про вищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8456 15.02.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

242/0/9.5-22 15.02.2022 

Найменування юридичної особи Полтавський державний медичний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43937407 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Започаткування провадження освітньої 

діяльності за освітньою програмою 

Стоматологія ортопедична, що 

передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання, 

зі спеціальності 221 Стоматологія на 

початковий рівень (короткий цикл) 

вищої освіти 

Ліцензований обсяг, зазначений 

юридичною особою у заяві 

100 осіб (на рік) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 2.2 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні вищої 

освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності ", статті 

24 Закону України "Про вищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8457 15.02.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

243/0/9.5-22 15.02.2022 

Найменування юридичної особи Полтавський державний медичний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43937407 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Започаткування провадження освітньої 

діяльності за освітньою програмою 

Фізична терапія, ерготерапія, що 

передбачає присвоєння професійної 

кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання, 

зі спеціальності 227 Фізична терапія, 

ерготерапія на перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Ліцензований обсяг, зазначений 

юридичною особою у заяві 

100 осіб (на рік) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Додаток 2.3 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні вищої 

освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності ", статті 

24 Закону України "Про вищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8587 23.03.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

311/0/9.5-22 01.04.2022 

Найменування юридичної особи Полтавський державний медичний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43937407 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Започаткування провадження освітньої 

діяльності за освітньою програмою 

Педіатрія, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, 

для яких запроваджено додаткове 

регулювання, зі спеціальності 228 

Педіатрія на третій (освітньо-

науковий/освітньо-творчий) рівень 

вищої освіти 

Ліцензований обсяг, зазначений 

юридичною особою у заяві 

20 осіб (на рік) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 2.4 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні вищої 

освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності ", статті 

24 Закону України "Про вищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8584 28.03.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

313/0/9.5-22 01.04.2022 

Найменування юридичної особи Полтавський державний медичний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43937407 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Започаткування провадження освітньої 

діяльності за освітньою програмою 

Фармація, що передбачає присвоєння 

професійної кваліфікації з професій, 

для яких запроваджено додаткове 

регулювання, зі спеціальності 226 

Фармація, промислова фармація на 

перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти 

Ліцензований обсяг, зазначений 

юридичною особою у заяві 

100 осіб (на рік) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 2.5 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні вищої 

освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності ", статті 

24 Закону України "Про вищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

7538 13.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата  18.04.2022 

373/0/9.5-22  

Найменування юридичної особи Одеський державний аграрний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00493008 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Збільшення ліцензованого обсягу на 

початковий рівень (короткий цикл) 

вищої освіти 

Ліцензований обсяг за ліцензією 50 осіб (на рік) 

Ліцензований обсяг, зазначений 

юридичною особою у заяві 

150 осіб (на рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 3.1 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

 

 

 

 

       науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні фахової 

передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

18 Закону України "Про фахову передвищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

6613 12.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

347/0/9.5-22 13.04.2022 

Найменування юридичної особи Київський фаховий коледж прикладних 

наук 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00301931 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Започаткування провадження освітньої 

діяльності за спеціальністю                             

231 Соціальна робота галузі знань                        

23 Соціальна робота 

Ліцензований обсяг, зазначений 

юридичною особою у заяві 

80 осіб (на рік) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 3.2 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

 
 

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні фахової 

передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

18 Закону України "Про фахову передвищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

7594 13.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

369/0/9.5-22 17.04.2022 

Найменування юридичної особи Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070855 

Найменування відокремленого 

структурного підрозділу (філії) юридичної 

особи 

Відокремлений структурний підрозділ 

"Фаховий коледж електронних 

приладів Івано-Франківського 

національного технічного університету 

нафти і газу" 

Ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу (філії) юридичної 

особи 

13659731 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Започаткування провадження освітньої 

діяльності за спеціальністю 185 

Нафтогазова інженерія та технології 

галузі знань 18 Виробництво та 

технології 

Ліцензований обсяг, зазначений 

юридичною особою у заяві 

30 осіб (на рік) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

         

        Додаток 4.1 

до наказу Міністерства освіти і 

науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8122 07.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

341/0/9.5-22 12.04.2022 

Найменування юридичної особи Колківський центр професійної освіти 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02540120 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

8322 Водій автотранспортних 

засобів 

первинна 

професійна 

підготовка 

60 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Додаток 4.2 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022              

№ 65-л 

            

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8628 07.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

340/0/9.5-22 12.04.2022 

Найменування юридичної особи Колківський центр професійної освіти 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02540120 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

8331 Тракторист первинна 

професійна 

підготовка 

30 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

        Додаток 4.3 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                  

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

7013 07.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

339/0/9.5-22 12.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Підволочиський професійний ліцей" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547627 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

7241 Слюсар-електрик з 

ремонту 

електроустаткування 

первинна 

професійна 

підготовка 

30 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Додаток 4.4 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04. 2022 № 65-л 

         

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

6129 01.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

329/0/9.5-22 07.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Новояворівське вище професійне 

училище» 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

05536969 

 

 

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією  

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5122 Кухар первинна 

професійна 

підготовка 

30 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Додаток 4.5 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022              

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

7311 11.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

345/0/9.5-22 12.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Регіональний центр професійної 

освіти будівельних технологій 

Харківської області" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25462474 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

7231 Слюсар з ремонту 

колісних транспортних 

засобів 

первинна 

професійна 

підготовка 

120 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 4.6 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                   

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8644 13.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

351/0/9.5-22 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571340 
 

 

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

8333 Машиніст насосних 

установок пожежно-

рятувального 

транспортного засобу 

професійно-

технічне 

навчання 

23 перший 

(початковий) 

рівень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 4.7 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                   

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8643 13.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

350/0/9.5-22 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571340 
 

 

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування 

професії, класу 

класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

8333 Машиніст насосних 

установок пожежно-

рятувального 

транспортного засобу 

перепідготовка 23 перший 

(початковий) 

рівень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 4.8 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                   

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8166 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

349/0/9.5-22 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Єланецький професійний аграрний 

ліцей 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02546022 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

4121 Офісний службовець 

(бухгалтерія) 

первинна 

професійна 

підготовка 

30 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.9 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

 

 
 

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

7593 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

380/0/9.5-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Білопільське вище професійне 

училище» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547470 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

8322 Водій автотранспортних 

засобів 

первинна 

професійна 

підготовка 

100 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 4.10 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022  

№ 65-л 

 
 

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

6766 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

378/0/9.5-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад "Центр 

легкої промисловості та Побутового 

обслуговування населення 

м.Житомира" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 03566009 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5141 Манікюрник первинна 

професійна 

підготовка 

90 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.11 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8662 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

387/0/9.5-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571340 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

8340 Матрос-рятувальник професійно-

технічне 

навчання 

23 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.12 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022  

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8663 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

386/0/9.5-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571340 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування 

професії, класу 

класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5169 Рятувальник-верхолаз перепідготовка 23 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.13 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022  

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8664 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

385/0/9.5-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571340 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5169 Рятувальник-верхолаз професійно-

технічне 

навчання 

23 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.14 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8665 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

384/0/9.5-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571340 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування 

професії, класу 

класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5161 Пожежний-

рятувальник 

перепідготовка 46 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.15 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8666 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

383/0/9.5-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності 

Ідентифікаційний код юридичної особи 08571340 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5161 Пожежний-рятувальник професійно-

технічне 

навчання 

115 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.16 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

3873 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

355/0/9.5-22 15.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Новояворівське вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536969 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5122 Кухар підвищення 

кваліфікації 

15 третій 

(вищий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.17 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

 
 

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

6130 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

354/0/9.5-22 15.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Новояворівське вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 05536969 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Розширення провадження освітньої діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування за певним видом підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування 

професії, класу 

класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5122 Кухар перепідготовка 15 перший 

(початковий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.18 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

 
 

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

3330 06.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

333/0/9.5-22 11.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Сокальський 

професійний ліцей" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02545726 

Ліцензований обсяг за ліцензією 30 осіб 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Збільшення ліцензованого обсягу за професією відповідного виду підготовки 

Код згідно з 

Національним 

класифікатором 

професій ДК 

003:2010 

Найменування професії, 

класу класифікаційного 

угрупування 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

5122 Кухар первинна 

професійна 

підготовка 

60 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 4.19 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату на рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

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

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

4842 06.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

334/0/9.5-22 11.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Сокальський 

професійний ліцей" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02545726 

Ліцензований обсяг за ліцензією 30 осіб 
 

 

  

Вид провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-

технічної) освіти 

Збільшення ліцензованого обсягу за професією відповідного виду підготовки 

Код згідно з 

Національним 

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 

60 другий 

(базовий) 

рівень 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 5.1 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 

здобувачу ліцензії на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

7475 

Дата 01.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

320/0/9.5-22 

Дата  04.04.2022 

Найменування юридичної особи Приватне підприємство «Навчальний 

центр Автостар» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41608541 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Започаткування провадження освітньої 

діяльності за професією  

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва з 

видом професійної підготовки: 

підвищення кваліфікації на рівні: 

другий (базовий) рівень з ліцензованим 

обсягом 198 
 

   

 

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 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) 

(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

- у в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) 

(документ № 5 електронної ліцензійної справи) відсутня інформація про 

наявність вищої освіти у майстрів виробничого навчання Струмчинського В. П., 

Войтюк Ю. О. та Божук М. Я., а у Шевчук С. Д. відсутня відповідна вища освіта 

(має вищі освіти зі спеціальностей: «Конструювання, виробництво та технічне 

обслуговування радіотехнічних пристроїв» (кваліфікація – радіотехнік); 

«Радіотехніка» (кваліфікація - технічний фахівець в галузі електроніки та 

телекомунікації); «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» 

(кваліфікація - професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій). Також, в 

усіх 12 майстрів виробничого навчання  відсутнє підвищення кваліфікації не 



менше 72 годин (порушення вимог пункту 30, абзаців четвертого і п’ятого 

пункту 55 Ліцензійних умов); 

- за інформацією ЄДЕБО навчальні предмети «Основи безпеки руху», 

«Правила дорожнього руху» та «Професійна етика та культура водіння» 

викладатиме Різник М. С., який має вищу освіту зі спеціальностей: 

«Технологічна освіта» (кваліфікація - педагогічна освіта, вчитель технологій і 

креслення); «Технологічна освіта» (кваліфікація - вчитель технологій, 

профільного навчання (декоративно-прикладна творчість) і креслення), і не має 

підвищення кваліфікації не менше 72 годин із зазначених предметів  

(порушення вимог пункту 30, абзацу другого пункту 55 Ліцензійних умов); 

- також, педагогічні працівники Шевчук Д. В., Оболончик М. Ф. і 

Івницький Ю. М. не мають підвищення кваліфікації не менше 72 годин з 

навчальних предметів, що викладають (порушення вимог пункту 30, абзацу 

другого пункту 55 Ліцензійних умов). 

Пропозиції щодо усунення недоліків 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 

до Закону і Ліцензійних умов. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Додаток 5.2 

                                                                      до наказу Міністерства освіти і науки 

                                                       України від 21.04.22 № 65-л 
 

 

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 

здобувачу ліцензії на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

7476 

Дата 01.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

319/0/9.5-22 

Дата  04.04.2022 

Найменування юридичної особи Приватне підприємство «Навчальний 

центр Автостар» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41608541 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Започаткування провадження освітньої 

діяльності за професією  

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва з 

видом професійної підготовки: 

первинна професійна підготовка на 

рівні: другий (базовий) рівень з 

ліцензованим обсягом 22 
 

 

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 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови) 

(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі – ЄДЕБО) 

(документ № 5 електронної ліцензійної справи) відсутня інформація про 

наявність вищої освіти у майстрів виробничого навчання Струмчинського В. П., 

Войтюк Ю. О. та Божук М. Я. Також, в усіх чотирьох майстрів виробничого 

навчання  відсутнє підвищення кваліфікації не менше 72 годин (порушення 

вимог пункту 30, абзаців четвертого і п’ятого пункту 55 Ліцензійних умов); 

- за інформацією ЄДЕБО навчальні предмети «Основи безпеки руху» та 

«Правила дорожнього руху» викладатиме Різник М. С., який має вищу освіту зі 

спеціальностей: «Технологічна освіта» (кваліфікація - педагогічна освіта, 

вчитель технологій і креслення); «Технологічна освіта» (кваліфікація - вчитель 



технологій, профільного навчання (декоративно-прикладна творчість) і 

креслення), і не має підвищення кваліфікації не менше 72 годин із зазначених 

предметів  (порушення вимог пункту 30, абзацу другого пункту 55 Ліцензійних 

умов). 

Пропозиції щодо усунення недоліків 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 

до Закону і Ліцензійних умов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 6.1 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері післядипломної освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

6208 

Дата 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

370/0/9.5-22 

Дата 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення освітньої діяльності за 

спеціальністю 013 Початкова освіта, 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка з 

видом підготовки: підвищення 

кваліфікації, з ліцензованим обсягом 50 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері післядипломної 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 забезпечення освітніх компонентів «Освітні трансформації в 

умовах Нової української школи» та «Нормативно-правові акти з безпеки 

життєдіяльності в освітній галузі» за освітньою програмою «Розвиток 

професійних компетентностей вчителя початкових класів НУШ» 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, що не 

відповідає вимогам пункту 43 Ліцензійних умов; 

- відсутнє забезпечення освітніх компонентів «Предметні 

компетентності учителя початкових класів в умовах реалізації Концепції 

НУШ на прикладі мовно-літературної освітньої галузі» та «Забезпечення 

компетентнісного підходу до реалізації мети мовно-літературної освітньої 

галузі відповідно до вимог НУШ» за освітньою програмою «Сучасні вектори 

безперервного професійного саморозвитку вчителя початкової школи» 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, що не 



відповідає вимогам пункту 43 Ліцензійних умов; 

- у відомостях про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для 

забезпечення освітнього процесу за освітньою (освітніми) програмою 

(програмами) підвищення кваліфікації із спеціальності 013 Початкова освіта 

надано не повну інформацію про кадрове забезпечення, зокрема у окремих 

працівників відсутня інформація про освітню кваліфікацію (науковий ступінь, 

шифр і найменування наукової спеціальності),  що не відповідає вимогам 

пункту 4 підпункту 47 Ліцензійних умов; 

- у відомостях про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

зазначена площа (Навчальний корпус № 1) закладу освіти не відповідає площі 

зазначеній у наказі про закріплення державного майна та електронному 

паспорту приміщення, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 47 

Ліцензійних умов); 

- у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності за освітніми 

компонентами освітніх програм у сфері післядипломної освіти не зазначено 

найменування освітнього (практичного) компонента програми, що не 

відповідає  вимогам підпункту 6 пункту 47 Ліцензійних умов; 

 - у відомостях про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 

інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 

частково відсутні посилання за назвами сторінок, що не відповідає вимогам 

підпункту 9 пункту 47 Ліцензійних умов. 

Пропозиції щодо усунення недоліків: 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати нову заяву та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 6.2 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері післядипломної освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

6395 

Дата 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

372/0/9.5-22 

Дата 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення освітньої діяльності за 

спеціальністю 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології), галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка з видом 

підготовки: підвищення кваліфікації, з 

ліцензованим обсягом 30 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері післядипломної 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: 

 - у концепції освітньої діяльності відсутні засоби провадження освітньої 

діяльності, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 47 Ліцензійних умов; 

- за матеріалами електронної ліцензійної справи освітні компоненти 

«Методика організації проектно-технологічної діяльності учнів на уроках 

технологій», «Методика педагогічної взаємодії як засіб розв’язання 

професійних конфліктів», «Актуальні проблеми дистанційного навчання 

сучасної школи», «Сучасні стилі декорування інтер’єру. Макетування з паперу 

на уроках трудового навчання як засіб розвитку проектного мислення учнів», 

«Комп’ютерні технології на уроках трудового навчання. Формування 

графічних здібностей учнів» та «Кейс-технології у навчальному процесі 

сучасного закладу освіти» за освітньою програмою «Формування професійної 

культури учителя трудового навчання та технологій» забезпечено 



педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, які не 

мають відповідної освітньої та професійної кваліфікації для викладання 

освітніх компонентів, що не відповідає вимогам пункту 43 Ліцензійних умов. 

- за матеріалами електронної ліцензійної справи освітні компоненти 

«Тенденції в організації гурткової роботи в умовах неперервної освіти», 

«Методика гурткової роботи з художнього розпису по текстилю», «Методика 

проведення занять з вивчення народної текстильної ляльки», «Народна 

ганчіркова лялька як об’єкт творчості вихованців гуртка», «Організація 

проектної діяльності школярів у гуртковій роботі» та «Художнє оформлення 

свят, урочистостей, виставок. Стилістика івентів» за освітньою програмою 

«Гурткова робота як середовище самореалізації у системі неперервної освіти» 

забезпечено педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками, 

які не мають відповідної освітньої та професійної кваліфікації для викладання 

освітніх компонентів, що не відповідає вимогам пункту 43 Ліцензійних умов; 

- у відомостях про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для 

забезпечення освітнього процесу за освітньою (освітніми) програмою 

(програмами) підвищення кваліфікації із спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) надано не повну інформацію про кадрове 

забезпечення, зокрема у окремих працівників відсутня інформація про освітню 

кваліфікацію (науковий ступінь, шифр і найменування наукової 

спеціальності),  що не відповідає вимогам пункту 4 підпункту 47 Ліцензійних 

умов; 

- у відомостях про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

зазначена площа (Навчальний корпус № 1) закладу освіти не відповідає площі 

зазначеній у наказі про закріплення державного майна та електронному 

паспорту приміщення, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 47 

Ліцензійних умов); 

- у відомостях про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 

інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 

частково відсутні посилання за назвами сторінок, що не відповідає вимогам 

підпункту 9 пункту 47 Ліцензійних умов. 

Крім того за освітньою програмою «Формування професійної культури 

учителя трудового навчання та технологій» у концепції освітньої діяльності 

відсутній освітній компонент «Розробка творчих проектів з технології», який 

заявлений у відомостях про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та 

інших працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну 

кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою 

підвищення кваліфікації, згідно з додатком 22. 

Пропозиції щодо усунення недоліків: 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати нову заяву та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 
 

   

 



  

Додаток 6.3 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату у сфері післядипломної освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

6534 

Дата 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

371/0/9.5-22 

Дата 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Криворізький державний педагогічний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40787802 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення освітньої діяльності за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні 

науки, галузі знань 01 

Освіта/Педагогіка з видом підготовки: 

підвищення кваліфікації, з 

ліцензованим обсягом 50 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері післядипломної 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: 

- у концепції освітньої діяльності за освітньою програмою «Пріоритети 

розвитку вітчизняної системи освіти» відсутні засоби провадження освітньої 

діяльності, що не відповідає вимогам підпункту 3 пункту 47 Ліцензійних умов; 

- відсутнє забезпечення освітніх компонентів «Особистість педагога Нової 

української школи у вимірі запитів XXI ст.», «Особливості соціалізації 

особистості учня в умовах НУШ», «Медіація як соціальна технологія 

врегулювання шкільних конфліктів в умовах НУШ» та «Педагогічні стратегії 

розвитку ефективності особистості в освітньому просторі Нової української 

школи» за освітньою програмою «Нова українська школа» в дії: базова та 

профільна школа» педагогічними, науково-педагогічними, науковими 

працівниками, що не відповідає вимогам пункту 43 Ліцензійних умов; 

- відсутнє забезпечення освітніх компонентів «Основи лідерства сучасного 



педагога», «Умови ефективного здійснення превентивної педагогічної 

діяльності», «Теоретичні проблеми педагогічного спілкування» та 

«Самоменеджмент в організації діяльності педагога» за освітньою програмою 

«Пріоритети розвитку вітчизняної системи освіти» педагогічними, науково-

педагогічними, науковими працівниками, що не відповідає вимогам пункту 43 

Ліцензійних умов; 

- у відомостях про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших 

працівників, що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для 

забезпечення освітнього процесу за освітньою (освітніми) програмою 

(програмами) підвищення кваліфікації із спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки надано не повну інформацію про кадрове забезпечення, 

зокрема у окремих працівників відсутня інформація про освітню кваліфікацію 

(науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності),  що не 

відповідає вимогам пункту 4 підпункту 47 Ліцензійних умов; 

- у відомостях про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 

зазначена площа (Навчальний корпус № 1) закладу освіти не відповідає площі 

зазначеній у наказі про закріплення державного майна та електронному 

паспорту приміщення, що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 47 

Ліцензійних умов); 

- у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності не всі освітні 

компоненти забезпеченні необхідними засобами провадження освітньої 

діяльності, що не відповідає вимогам підпункту 6 пункту 47 Ліцензійних умов; 

- у відомостях про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 

інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», 

частково відсутні посилання за назвами сторінок, що не відповідає вимогам 

підпункту 9 пункту 47 Ліцензійних умов. 

Крім того назви освітніх програм, які заявлені у електронній ліцензійній 

справі (документ № 4) не відповідають освітнім компонентам відповідно до 

концепції освітньої діяльності та потребують уточнення інформації. 

Пропозиції щодо усунення недоліків: 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати нову заяву та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 7.1 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8634 

Дата 11.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

346/0/9.5-22 

Дата   13.04.2022 

Найменування юридичної особи Дніпровський індустріально-

педагогічний фаховий коледж 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541332 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення освітньої діяльності за  

cпеціальністю 015 Професійна освіта 

(Енергетика, електротехніка та 

електромеханіка), галузі знань:  

01 Освіта/Педагогіка, з ліцензованим 

обсягом 60 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої 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: 

        - у документі 2 електронної ліцензійної справи, а саме у паспортах, відсутня 

інформація про наявність у закладу освіти спортивного майданчику (стадіону) 

(порушення вимог підпункту 2 пункту 50 Ліцензійних умов); 
- освітній компонент «Основи філософських знань» викладатиме    

Карчевська І. Д., яка має вищу освіту зі спеціальності «Історія України» 
(кваліфікація - історик, викладач історії), і не є фахівцем із зазначеної освітньої 
компоненти (порушення вимог абзацу другого пункту 48 Ліцензійних умов); 

- освітній компонент «Організація і методика професійного навчання» 
викладатиме Дубовик Л. В., яка має вищу освіту зі спеціальності «Металургія 
чорних металів» (кваліфікація - інженер-металург), не має вищої педагогічної 
освіти і не є фахівцем із зазначеної освітньої компоненти (порушення вимог 
абзацу другого пункту 48 Ліцензійних умов); 

- з трьох педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за 
суміщенням (не зазначено основне місце роботи), жоден не має відповідної  



освітньої та/або професійної кваліфікації, яка відповідає спеціальності              
015 Професійна освіта (Енергетика, електротехніка та електромеханіка) 
(порушення вимог абзацу четвертого пункту 48 Ліцензійних умов); 

- у концепції освітньої діяльності відсутня інформація про необхідні засоби 
для провадження освітньої діяльності зі спеціальності 015 Професійна освіта 
(Енергетика, електротехніка та електромеханіка) (порушення вимог підпункту 2 
пункту 53 Ліцензійних умов); 

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються в 
освітньому процесі (документ № 6), відсутня інформація про найменування та 
реквізити документа про право користування майном – наказ Міністерства 
освіти інауки України від 21.11.2017 р. № 1509 (далі – Наказ МОН). Також, 
площі зазначені у таблиці 1 додатку 30 до Ліцензійних умов не відповідають 
площам, що зазначені у Наказі МОН (порушення вимог підпункту 6 пункту 53 
Ліцензійних умов); 

- у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
(таблиця 3 додатку 30 до Ліцензійних умов) не зазначені усі освітні компоненти 
із необхідними засобами провадження відповідно до концепції освітньої 
діяльності. Також, недостатня інформація щодо наявного обладнання, 
устаткування та його кількості для забезпечення кожного освітнього компонента 
зазначеної освітньої програми (порушення вимог підпункту 6 пункту 53 
Ліцензійних умов); 

- у відомостях про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін 
та виробничого навчання (таблиця 1 додатку 31 до Ліцензійних умов) не 
зазначені усі освітні компоненти із необхідним навчально-методичним 
забезпеченням відповідно до концепції освітньої діяльності (порушення вимог 
пункту 51 Ліцензійних умов); 

- у відомостях про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою (таблиця 2 додатку 32 до 
Ліцензійних умов) не зазначені усі освітні компоненти із необхідним 
інформаційним забезпеченням відповідно до концепції освітньої діяльності 
(порушення вимог підпунктів 1 та 2 пункту 52 Ліцензійних умов); 

- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над ліцензіатом 

прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції») резидентами іноземних держав, 

що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в   

статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють 

умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти 

України, та інформацію про те, що ліцензіат не діє в інтересах таких осіб 

(порушення вимог підпункту 15 пункту 53 Ліцензійних умов). 

Крім того зазначаємо, що відсутні копії документів, які підтверджують 

забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 

інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів 

(крім будівель, існуюча об’ємно-планувальна схема яких не розрахована на 

здійснення заходів щодо інклюзивності), що повинно бути документально 

підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 

який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138


уповноваженою на проведення зазначених обстежень, за кожним місцем 

провадження освітньої діяльності. Зазначаємо, що вимоги щодо доступності до 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення під час провадження освітньої діяльності набрали чинності через три 

роки після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від                 

30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

10 травня 2018 р. № 347) для закладів освіти, які вже мають ліцензію на 

провадження освітньої діяльності (порушення вимог пункту 25 Ліцензійних 

умов). 

Пропозиції щодо усунення недоліків 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 

до Закону і Ліцензійних умов. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 7.2 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8613 

Дата 06.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

337/0/9.5-22 

Дата   07.04.2022 

Найменування юридичної особи Дніпровський індустріально-

педагогічний фаховий коледж 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541332 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення освітньої діяльності за  

cпеціальністю 015 Професійна освіта 

(Машинобудування), галузі знань:  

01 Освіта/Педагогіка, з ліцензованим 

обсягом 60 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої 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: 

        - у документі 2 електронної ліцензійної справи, а саме у паспортах, відсутня 

інформація про наявність у закладу освіти спортивного майданчику (стадіону) 

(порушення вимог підпункту 2 пункту 50 Ліцензійних умов); 
- освітні компоненти «Основи філософських знань», «Політологія» 

викладатиме Карчевська І. Д., яка має вищу освіту зі спеціальності «Історія 
України» (кваліфікація - історик, викладач історії), і не є фахівцем із зазначених 
освітніх компонентів (порушення вимог абзацу другого пункту 48 Ліцензійних 
умов); 

- освітні компоненти «Технічна механіка», «Навчальна практика» 
викладатиме Компанієць Н. Г., яка має вищу освіту зі спеціальності 

«Математика» (кваліфікація - математик, викладач), і не є фахівцем із 
зазначених освітніх компонентів (порушення вимог абзацу другого пункту 48 
Ліцензійних умов); 

- з трьох педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за 
суміщенням (не зазначено основне місце роботи), жоден не має відповідної  



освітньої та/або професійної кваліфікації, яка відповідає спеціальності              
015 Професійна освіта (Машинобудування) (порушення вимог абзацу 
четвертого пункту 48 Ліцензійних умов); 

- у концепції освітньої діяльності відсутня інформація про необхідні засоби 
для провадження освітньої діяльності зі спеціальності 015 Професійна освіта 
(Машинобудування) (порушення вимог підпункту 2 пункту 53 Ліцензійних 
умов); 

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються в 
освітньому процесі (документ № 6), відсутня інформація про найменування та 
реквізити документа про право користування майном – наказ Міністерства 
освіти інауки України від 21.11.2017 р. № 1509 (далі – Наказ МОН). Також, 
площі зазначені у таблиці 1 додатку 30 до Ліцензійних умов не відповідають 
площам, що зазначені у Наказі МОН (порушення вимог підпункту 6 пункту 53 
Ліцензійних умов); 

- у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
(таблиця 3 додатку 30 до Ліцензійних умов) не зазначені усі освітні компоненти 
із необхідними засобами провадження відповідно до концепції освітньої 
діяльності. Також, недостатня інформація щодо наявного обладнання, 
устаткування та його кількості для забезпечення кожного освітнього компонента 
зазначеної освітньої програми (порушення вимог підпункту 6 пункту 53 
Ліцензійних умов); 

- у відомостях про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою (таблиця 2 додатку 32 до 
Ліцензійних умов) недостатня кількість підручників із обов’язкових для 
вивчення навчальних предметів та/або забезпечення постійного доступу до їх 
електронних версій, зокрема з освітнього компоненту «Вища математика» та ін. 
Також, не зазначені усі освітні компоненти із необхідним інформаційним 
забезпеченням відповідно до концепції освітньої діяльності (порушення вимог 
підпунктів 1 та 2 пункту 52 Ліцензійних умов); 

- у документі № 8 електронної ліцензійної справи відсутнє інформаційне 
забезпечення з деяких освітніх компонентів, зокрема з освітніх компонентів: 
«Фізика, електротехніка», «Технічна механіка», «Політологія», «Інформаційна 
культура студентів» та ін. (порушення вимог підпунктів 1 та 2 пункту 52 
Ліцензійних умов); 

- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над ліцензіатом 

прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції») резидентами іноземних держав, 

що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в   

статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють 

умови   для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти 

України, та інформацію про те, що ліцензіат не діє в інтересах таких осіб 

(порушення вимог підпункту 15 пункту 53 Ліцензійних умов). 

Крім того зазначаємо, що відсутні копії документів, які підтверджують 

забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n10
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здійснення заходів щодо інклюзивності), що повинно бути документально 

підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 

який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 

уповноваженою на проведення зазначених обстежень, за кожним місцем 

провадження освітньої діяльності. Зазначаємо, що вимоги щодо доступності до 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення під час провадження освітньої діяльності через три роки після 

набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня       

2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 р. № 347) для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження 

освітньої діяльності (порушення вимог пункту 25 Ліцензійних умов). 

Пропозиції щодо усунення недоліків 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 

до Закону і Ліцензійних умов. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 7.3 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8608 

Дата 06.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

336/0/9.5-22 

Дата  07.04.2022 

Найменування юридичної особи Дніпровський індустріально-

педагогічний фаховий коледж 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541332 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення освітньої діяльності за  

cпеціальністю 015 Професійна освіта 

(Аграрне виробництво, переробка 

сільськогосподарської продукції та 

харчові технології), галузі знань:  

01 Освіта/Педагогіка, з ліцензованим 

обсягом 60 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої 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: 

        - у документі 2 електронної ліцензійної справи, а саме у паспортах, відсутня 

інформація про наявність у закладу освіти спортивного майданчику (стадіону) 

(порушення вимог підпункту 2 пункту 50 Ліцензійних умов); 
- освітній компонент «Основи філософських знань» викладатиме    

Карчевська І. Д., яка має вищу освіту зі спеціальності «Історія України» 
(кваліфікація - історик, викладач історії), і не є фахівцем із зазначеної освітньої 
компоненти (порушення вимог абзацу другого пункту 48 Ліцензійних умов); 

- освітній компонент «Педагогічна практика» викладатиме Лихопат К. В., 
яка має вищу освіту зі спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» 
(кваліфікація - інженер-будівельник), не має вищої педагогічної освіти і не є 
фахівцем із зазначеної освітньої компоненти (порушення вимог абзацу другого 
пункту 48 Ліцензійних умов); 

- освітній компонент «Організація і методика професійного навчання, 



технічні засоби навчання та методика їх використання» викладатиме           
Петков В. З., який має вищу освіту зі спеціальності «Будівництво» (кваліфікація 
- інженер-викладач будівельних дисциплін), не має вищої педагогічної освіти і 
не є фахівцем із зазначеної освітньої компоненти (порушення вимог абзацу 
другого пункту 48 Ліцензійних умов); 

- не забезпечені педагогічними працівниками деякі освітні компоненти, 
зокрема: «Біохімія», «Екологія», «Інженерна та комп’ютерна графіка», 
«Філософія, релігієзнавство» та ін. (порушення вимог абзацу другого пункту 48 
Ліцензійних умов); 

- з трьох педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за 
суміщенням (не зазначено основне місце роботи), жоден не має вищої 
педагогічної категорії, двоє не мають відповідної  освітньої та/або професійної 
кваліфікації (окрім Корнієць А. О.), яка відповідає спеціальності 015 Професійна 
освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та 
харчові технології) (порушення вимог абзацу четвертого пункту 48 Ліцензійних 
умов); 

- у концепції освітньої діяльності відсутня інформація про необхідні засоби 
для провадження освітньої діяльності зі спеціальності 015 Професійна освіта 
(Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові 
технології) (порушення вимог підпункту 2 пункту 53 Ліцензійних умов); 

- у відомостях про загальну площу приміщень, що використовуються в 
освітньому процесі (документ № 6), відсутня інформація про найменування та 
реквізити документа про право користування майном – наказ Міністерства 
освіти інауки України від 21.11.2017 р. № 1509 (далі – Наказ МОН). Також, 
площі зазначені у таблиці 1 додатку 30 до Ліцензійних умов не відповідають 
площам, що зазначені у Наказі МОН (порушення вимог підпункту 6 пункту 53 
Ліцензійних умов); 

- у відомостях про засоби провадження освітньої діяльності за спеціальністю 
(таблиця 3 додатку 30 до Ліцензійних умов) не зазначені усі освітні компоненти 
із необхідними засобами провадження відповідно до концепції освітньої 
діяльності. Також, недостатня інформація щодо наявного обладнання, 
устаткування та його кількості для забезпечення кожного освітнього компонента 
зазначеної освітньої програми (порушення вимог підпункту 6 пункту 53 
Ліцензійних умов); 

- у відомостях про забезпечення підручниками, навчальними посібниками, 
довідковою та іншою навчальною літературою (таблиця 2 додатку 32 до 
Ліцензійних умов) не зазначені усі освітні компоненти із необхідним 
інформаційним забезпеченням відповідно до концепції освітньої діяльності 
(порушення вимог підпунктів 1 та 2 пункту 52 Ліцензійних умов); 

- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над ліцензіатом 

прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції») резидентами іноземних держав, 

що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в   

статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або дії яких створюють 

умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти 

України, та інформацію про те, що ліцензіат не діє в інтересах таких осіб 

(порушення вимог підпункту 15 пункту 53 Ліцензійних умов). 

Крім того зазначаємо, що відсутні копії документів, які підтверджують 
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забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема 

безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої 

інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів 

(крім будівель, існуюча об’ємно-планувальна схема яких не розрахована на 

здійснення заходів щодо інклюзивності), що повинно бути документально 

підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, 

який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідною установою, 

уповноваженою на проведення зазначених обстежень, за кожним місцем 

провадження освітньої діяльності. Зазначаємо, що вимоги щодо доступності до 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення під час провадження освітньої діяльності через три роки після 

набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня       

2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 

2018 р. № 347) для закладів освіти, які вже мають ліцензію на провадження 

освітньої діяльності (порушення вимог пункту 25 Ліцензійних умов). 

Пропозиції щодо усунення недоліків 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 

до Закону і Ліцензійних умов. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 7.4 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

 

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату 

на рівні фахової передвищої освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8596 

Дата 31.03.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

328/0/9.5-22 

Дата 07.04.2022 

Найменування юридичної особи Самбірський фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

02357752 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення освітньої діяльності за  

спеціальністю 241 Готельно-ресторанна 

справа, галузі знань: 24 Сфера 

обслуговування, з ліцензованим обсягом 60 

Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої 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: 

- ліцензіат не забезпечив 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, що не відповідає вимогам 

пункту 25 Ліцензійних умов; 

- в концепції освітньої діяльності за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна 

справа не зазначені освітні компоненти освітньої програми та необхідні засоби 

провадження освітньої діяльності, що не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 

53 Ліцензійних умов; 

- ліцензіат не забезпечений в повному обсязі педагогічними працівниками для 

реалізації освітньої програми Готельно-ресторанна справа, зокрема викладачі 

Пазюк Н.О., Дутко Л.П., Шлапак Н.В., Кузьменко О.О., Марчук М.М., Ладичук 



М.П., Долубовська О.Р., Соломчак Т.Я., Кравченко О.О. не мають освітньої та/або 

професійної кваліфікації відповідно до закріпленого за ними освітнього 

компоненту освітньої програми, що не відповідає вимогам абзацу другого пункту 

48 Ліцензійних умов; 

- з педагогічних працівників, які працюють у закладі освіти за основним 

місцем роботи жодна особа не має освітньої та/або професійної кваліфікації, яка 

відповідає спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа та не має вищої 

педагогічної категорії, що не відповідає вимогам абзацу четвертого пункту 48 

Ліцензійних умов; 

- потребує уточнення інформація щодо загальної площі Навчального корпусу 

(вул. Соломії Крушельницької, 7), а саме: в Свідоцтві про право власності на 

нерухоме майно САС 780357 від 18.09.2009 зазначена площа 6137,1 кв. м, а в 

паспорті об'єкта нерухомості в ЄДЕБО – 4034,40 кв. м; 

- відсутня інформація про засоби провадження освітньої діяльності за 

спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа (таблиця 3 додатку 30 Ліцензійних 

умов), що не відповідає вимогам підпункту 6 пункту 53 Ліцензійних умов; 

- в матеріалах справи відсутня інформація про наявність у відкритому доступі 

на власному веб-сайті інформації та документів, передбачених Законами України 

"Про освіту", "Про фахову передвищу освіту" що не відповідає вимогам підпункту 

12 пункту 53 Ліцензійних умов; 

- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над ліцензіатом 

прямо чи опосередковано контролю резидентами іноземних держав. 

Пропозиції щодо усунення недоліків: 

1) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) за встановленою формою відповідно 

до Закону і Ліцензійних умов;  

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно 

до Закону і Ліцензійних умов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7.5 

до наказу Міністерства освіти  
і науки України від 21.04.2022 р. № 65-л 

 

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату  
на рівні фахової передвищої освіти 

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

 

Вих. № заяви юридичної особи 

1056 

Дата 06.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

379/0/9.5-22 

Дата 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Білоцерківський національний аграрний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

00493712 

Найменування відокремленого 

структурного підрозділу (філії) 

юридичної особи 

Відокремлений структурний підрозділ 

"Маслівський аграрний фаховий коледж 

ім. П.Х. Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету" 

Ідентифікаційний код 

відокремленого структурного 

підрозділу (філії) юридичної особи 

36969901 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Збільшення ліцензованого обсягу за 

спеціальністю 274 Автомобільний 

транспорт, галузі знань: 27 Транспорт, з 

ліцензованим обсягом 75 

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої 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: в концепції освітньої діяльності за 

спеціальністю не зазначено освітні компоненти та необхідні засоби для 

провадження освітньої діяльності (порушення вимог підпункту 2 пункту 53 

Ліцензійних умов); 

       в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 

забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення                     

(у викладачів Стукаленко Н. В., Панченко А. А. Моргун О. Г. не зазначено 

спеціальність та кваліфікацію згідно з документом про освіту) (порушення вимог 

пункту 30 Ліцензійних умов). 

 Пропозиції щодо усунення недоліків: 

Усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 

Закону та Ліцензійних умов. 



                                               Додаток 8.1 

                                                                              до наказу Міністерства освіти і    

                                                    науки   України              

                                                               від 21.04. 2022 № 65-л 

 

 

 

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8606 

Дата 05.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

332/0/9.5-22 

Дата 07.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Хмільницький 

аграрний центр професійно-технічної 

освіти" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539756 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення провадження освітньої 

діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування: 7233 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування з видом професійної 

підготовки: первинна професійна 

підготовка на рівні: другий (базовий) 

рівень з ліцензованим обсягом 50 осіб 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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) (далі - Ліцензійні умови) 

(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

- відсутня освітня та/або професійна кваліфікація у педагогічних 

працівників Бахіна А. В. (документ про вищу освіту зі спеціальності 

Психологія, кваліфікація - магістр. Психолог. Викладач психології. Практичний 

психолог) для викладання навчального предмета «Основи трудового 

законодавства» та Григориця С. М. (документ про вищу освіту зі спеціальності 

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика, кваліфікація - вчитель 



математики та основ інформатики) для викладання навчального предмета 

«Енерго- та матеріалозабезпечення» (порушення пункту 55 Ліцензійних умов); 

- у майстрів виробничого навчання відсутня професійна кваліфікація за 

відповідною або суміжною професією (порушення абзаців третього та п’ятого 

пункту 55 Ліцензійних умов); 

- відсутня освітня кваліфікація у педагогічного працівника (майстра 

виробничого навчання) Рудецький  В. А., та педагогічного працівника 

(викладача) Поліщук І. М., оскільки відсутня інформація про спеціальність і 

отриману кваліфікацію згідно із документом про освіту (порушення абзаців 

третього і четвертого пункту 55 Ліцензійних умов); 

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 

згідно із переліком основних засобів навчання передбачених Стандартом 

професійної (професійно-технічної) освіти СП (ПТ)О7233.С33.12-2017 

(порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов); 

- відсутнє забезпечення кабінетом, лабораторією чи майстернею 

навчальних предметів «Трактори», «Основи технічної механіки», «Основи 

матеріалознавства», «Слюсарна справа», «Основи технічного креслення» та 

«Енерго- та матеріалозбереження» (порушення підпункту 2 пункту 56 

Ліцензійних умов); 

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчальних предметів 

«Трактори», «Сільськогосподарські машини», «Енерго- та 

матеріалозбереження», «Основи електротехніки», «Основи матеріалознавства», 

«Основи технічної механіки» (порушення вимог пункту 57 Ліцензійних умов); 

- відсутнє інформаційне забезпечення з навчальних предметів «Трактори», 

«Сільськогосподарські машини», «Основи матеріалознавства, «Основи 

технічної механіки», «Енерго- та матеріалозбереження» та «Правила 

дорожнього руху» (порушення вимог пункту 58 Ліцензійних умов); 

- відсутні копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене 

звання), що не відповідає вимогам підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов. 

 Пропозиції щодо усунення недоліків: 

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 8.2 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04. 2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8609 

Дата 05.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

331/0/9.5-22 

Дата 07.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Хмільницький 

аграрний центр професійно-технічної 

освіти" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539756 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення провадження освітньої 

діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування: 7233 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування з видом професійної 

підготовки: професійно-технічне 

навчання на рівні: другий (базовий) 

рівень з ліцензованим обсягом 15 осіб 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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) (далі - Ліцензійні умови) 

(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

- відсутня освітня та/або професійна кваліфікація у педагогічних 

працівників Бахіна А. В. (документ про вищу освіту зі спеціальності 

Психологія, кваліфікація - магістр. Психолог. Викладач психології. Практичний 

психолог) для викладання навчального предмета «Основи трудового 

законодавства» та Григориця С. М. (документ про вищу освіту зі спеціальності 

Педагогіка і методика середньої освіти. Математика, кваліфікація - вчитель 

математики та основ інформатики) для викладання навчального предмета 

«Енерго- та матеріалозабезпечення» (порушення пункту 55 Ліцензійних умов); 



- у майстрів виробничого навчання відсутня професійна кваліфікація за 

відповідною або суміжною професією (порушення абзаців третього та п’ятого 

пункту 55 Ліцензійних умов); 

- відсутня освітня кваліфікація у педагогічного працівника (майстра 

виробничого навчання) Рудецький  В. А., оскільки відсутня інформація про 

спеціальність і отриману кваліфікацію згідно із документом про освіту 

(порушення абзаців третього і четвертого пункту 55 Ліцензійних умов); 

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 

згідно із переліком основних засобів навчання передбачених Стандартом 

професійної (професійно-технічної) освіти СП (ПТ)О7233.С33.12-2017 

(порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов); 

- відсутнє забезпечення кабінетом, лабораторією чи майстернею 

навчальних предметів «Трактори», «Основи технічної механіки», «Основи 

матеріалознавства», «Слюсарна справа», «Основи технічного креслення» та 

«Енерго- та матеріалозбереження» (порушення підпункту 2 пункту 56 

Ліцензійних умов); 

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчальних предметів 

«Трактори», «Енерго- та матеріалозбереження», «Основи електротехніки», 

«Основи матеріалознавства», «Основи технічної механіки» (порушення вимог 

пункту 57 Ліцензійних умов); 

- відсутнє інформаційне забезпечення з навчальних предметів «Трактори», 

«Сільськогосподарські машини», «Основи матеріалознавства, «Основи 

технічної механіки» та «Правила дорожнього руху» (порушення вимог пункту 

58 Ліцензійних умов); 

- відсутні копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації 

керівника закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене 

звання), що не відповідає вимогам підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов. 

 Пропозиції щодо усунення недоліків: 

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 8.3 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від  21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8607 

Дата 05.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

330/0/9.5-22 

Дата 07.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Хмільницький 

аграрний центр професійно-технічної 

освіти" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539756 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення провадження освітньої 

діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування: 7233 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування з видом професійної 

підготовки: підвищення кваліфікації на 

рівні: другий (базовий) рівень з 

ліцензованим обсягом 10 осіб 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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) (далі - Ліцензійні умови) 

(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

- у майстрів виробничого навчання відсутня професійна кваліфікація за 

відповідною або суміжною професією (порушення абзаців третього та п’ятого 

пункту 55 Ліцензійних умов); 

- відсутня освітня кваліфікація у педагогічного працівника (майстра 

виробничого навчання) Рудецький  В. А., оскільки відсутня інформація про 

спеціальність і отриману кваліфікацію згідно із документом про освіту 

(порушення абзаців третього і четвертого пункту 55 Ліцензійних умов); 

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 



згідно із переліком основних засобів навчання передбачених Стандартом 

професійної (професійно-технічної) освіти СП (ПТ)О7233.С33.12-2017 

(порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов); 

- відсутнє забезпечення кабінетом, лабораторією чи майстернею 

навчальних предметів «Трактори», «Слюсарна справа» та «Технічне 

обслуговування та ремонт сільськогосподарських машин» (порушення 

підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов); 

- відсутнє навчально-методичне забезпечення з навчальних предметів 

«Трактори», «Сільськогосподарські машини» та «Технічне обслуговування та 

ремонт сільськогосподарських машин» (порушення вимог пункту 57 

Ліцензійних умов); 

- відсутнє інформаційне забезпечення з навчальних предметів «Трактори», 

«Сільськогосподарські машини» та «Технічне обслуговування та ремонт 

сільськогосподарських машин» (порушення вимог пункту 58 Ліцензійних 

умов); 

відсутні копії документів, які засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника 

закладу освіти (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання), 

що не відповідає вимогам підпункту 12 пункту 59 Ліцензійних умов. 

 Пропозиції щодо усунення недоліків: 

1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 

2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

          Додаток 8.4 

          до наказу Міністерства освіти і науки 

          України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

7351 

Дата 12.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

352/0/9.5-22 

Дата 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Подільський 

навчально-технічний центр" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41534686 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення провадження освітньої 

діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування: 7423 

Верстатник деревообробних верстатів з 

видом професійної підготовки: 

підвищення кваліфікації на рівні: 

другий (базовий) рівень з ліцензованим 

обсягом 15 осіб 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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) (далі - Ліцензійні умови) 

(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

   - відсутня копія документу, оформленого відповідно до вимог законодавства, 

що підтверджують право власності чи користування майном за адресою: м. 

Славута, вул. Кузовкова, 15, оскільки наявний договір оренди нежитлового 

приміщення від 25 квітня 2019 р. № 18 втратив чинність 31.03.2022 р. 

(порушення підпункту 1 пункту 56 Ліцензійних умов); 

   - недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з 

3-6 розрядів згідно із переліком основних засобів навчання передбачених 

Стандартом професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 7423.С.16.10 -

2017 (порушення підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов); 

- у майстра виробничого навчання відсутня професійна кваліфікація за 



відповідною або суміжною професією (порушення абзаців третього та п’ятого 

пункту 55 Ліцензійних умов);  

     - не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника                        

Шелестюк Д. М. (документ про здобуту освіту молодшого спеціаліста зі 

спеціальності "Обслуговування верстатів з програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів, Кваліфікація: електромеханіка) для викладання 

навчальних модулів "Виконання робіт середньої складності при розкрою та 

оброблюванні заготовок", "Виконання складних робіт при обробці деревини та 

деревних матеріалів", "Роботи на спеціалізованих, автоматичних верстатах і 

лініях" (порушення пункту 55 Ліцензійних умов); 

   - відсутнє кадрове забезпечення з навчального модуля "Виконання особливо 

складних робіт та оптимізація технологічних процесів" (порушення пункту 55 

Ліцензійних умов);    

   Слід також зазначити, що у договорі оренди основних засобів для здійснення 

навчально-виховного процесу від 11.06.2019 № 4/19 інформація у розділі 10 не  

відповідає пункту 1.1 розділу 1 цього договору. 

   Крім того, відсутня інформація про строк дії угод про проходження практики 

згідно із вимогами таблиці 2 додатка 38 до 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. 
 

   

   

  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     Додаток 8.5 

     до наказу Міністерства освіти і науки 

     України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8647 

Дата 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

377/0/9.5-22 

Дата 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 

м.Сарни 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547116 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення провадження освітньої 

діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування: 8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва з 

видом професійної підготовки: 

професійно-технічне навчання на рівні: 

перший (початковий) рівень з 

ліцензованим обсягом 90 осіб 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 

частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з 

професійно-технічного навчання за професією Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва категорія А1, згідно із переліком основних  

засобів навчання передбачених Державним стандартом професійно-технічної 

освіти ДСПТО 8331.А.01.50 – 2016 (порушення вимог підпункту 2 пункту 56 

Ліцензійних умов); 

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-

сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», за 

переліком додатка 40 до Ліцензійних умов; 

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 



забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення (у 

окремих педагогічних працівників відсутня інформація про спеціальність і 

кваліфікацію згідно з документом про отриману освіту, а у майстрів виробничого 

навчання потребує уточнення інформація про отриману професійну кваліфікацію, 

оскільки дані не відповідають інформації в документі № 5 електронної 

ліцензійної справи) (порушення пункту 30 Ліцензійних умов). 

Пропозиції щодо усунення недоліків: 

3. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 

4. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 8.6 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

8648 

Дата 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

376/0/9.5-22 

Дата 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Вище професійне училище № 22 

м.Сарни 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547116 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення провадження освітньої 

діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування: 8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва з 

видом професійної підготовки: 

підвищення кваліфікації на рівні: 

другий (базовий) рівень з ліцензованим 

обсягом 60 осіб 
 

   

,  

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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) (далі - Ліцензійні умови) 

(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

- відсутнє кадрове забезпечення з навчальних предметів «Будова та 

експлуатація екскаваторів», «Комплексна система технічного обслуговування i 

ремонту екскаваторів», «Технологія земляних робіт» (порушення пункту 55 

Ліцензійних умов); 

- відсутні відомості про кількісні та якісні показники кадрового 

забезпечення освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) з 

підвищення кваліфікації за професією Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорія D1), оскільки в матеріалах 

електронної ліцензійної справи наявна інформація для з вищевказаної професії 

(категорія С), за формою таблиць додатка 36 до Ліцензійних умов, що не 



відповідає вимогам підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов;   

-  недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників 

з підвищення кваліфікації за професією Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва категорії D1, згідно із переліком основних  

засобів навчання передбачених Державним стандартом професійно-технічної 

освіти ДСПТО 8331.А.01.50 – 2016 (порушення вимог підпункту 2 пункту 56 

Ліцензійних умов); 

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-

сайті інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», за 

переліком додатка 40 до Ліцензійних умов (порушення пункту 29 Ліцензійних 

умов; 

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не 

забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення (у 

окремих педагогічних працівників відсутня інформація про спеціальність і 

кваліфікацію згідно з документом про отриману освіту, а у майстрів 

виробничого навчання потребує уточнення інформація про отриману 

професійну кваліфікацію, оскільки дані не відповідають інформації в документі 

№ 5 електронної ліцензійної справи) (порушення пункту 30 Ліцензійних умов). 

Пропозиції щодо усунення недоліків: 

5. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 

6. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 8.7 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

   

Підстави відмови в розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіату 

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

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

діяльності» (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи 

5839 

Дата 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи 

389/0/9.5-22 

Дата 20.04.2022 

Найменування юридичної особи Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Миколаївський 

інститут професійного розвитку і освіти" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36880420 

Вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві 

Розширення провадження освітньої 

діяльності за професією або класом 

класифікаційного угрупування: 8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва з 

видом професійної підготовки: 

підвищення кваліфікації на рівні: третій 

(вищий) рівень з ліцензованим обсягом 

60 осіб 
 

   

 

Підстави для прийняття рішення про відмову в 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) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 

частини 3 статті 13 Закону), а саме: 

- відсутня копія договору оренди приміщень від 03.09.2020 року № 09/01, 

оскільки згідно із даними відомостей про загальну площу приміщень, що 

використовуються для здійснення освітнього процесу заклад освіти використовує 

приміщенями відповідно до вищезазначеного договору (документ № 6 

електронної ліцензійної справи) (порушення підпункту 1 пункту 56 Ліцензійних 

умов); 

- відсутні відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) з підвищення 

кваліфікації за професією Тракторист-машиніст сільськогосподарського 



виробництва (за категоріями, оскільки в матеріалах електронної ліцензійної 

справи наявна інформація для з вищевказаної професії з професійно-технічного 

навчання за категорією А1), за формою таблиць додатка 36 до Ліцензійних умов, 

що не відповідає вимогам підпункту 5 пункту 59 Ліцензійних умов; 

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників з 

підвищення кваліфікації за професією Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва категорії А2, згідно із переліком основних 

засобів навчання передбачених Державним стандартом професійно-технічної 

освіти ДСПТО 8331.DМ.01.00 – 2013 (порушення вимог підпункту 2 пункту 56 

Ліцензійних умов); 

- відсутня лабораторія сільськогосподарських машин, яка передбачена вимогами 

Державного стандарту професійно-технічної освіти ДСПТО 8331.DМ.01.00 – 

2013 (порушення вимог підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов); 

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 

інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту», за 

переліком додатка 40 до Ліцензійних умов (порушення пункту 29 Ліцензійних 

умов); 

- не відповідає освітня кваліфікація педагогічного працівника Пальгуєв Д. Г. 

(документ про вищу освіту зі спеціальності Суднове енергетичне устаткування, 

Кваліфікація: інженер-механік) для викладання навчальних предметів "Будова та 

експлуатація екскаваторів", "Комплексна система технічного обслуговування і 

ремонту екскаваторів", "Будова та експлуатація бульдозерів", "Технологія 

механізованих робіт", "Комплексна система технічного обслуговування і ремонту 

бульдозерів" (порушення абзаців першого і другого пункту 55 Ліцензійних умов); 

- у майстрів виробничого навчання/інструкторів Реслер О. О., Ковальов С. М. 

відсутня освітня кваліфікація, а у Козлова В. В., Шевченко В. О., Кичан В. В., 

Іващук С. М. відсутня професійна кваліфікація (порушення абзаців три-п'ять 

пункту 55 Ліцензійних умов). 

Пропозиції щодо усунення недоліків: 

7. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 

8. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 9.1 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 

 на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності",  

статті 18 Закону України "Про фахову передвищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8639 13.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1084/0/9-22 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Конотопське вище 

професійне училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547493 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні фахової 

передвищої освіти за місцем 

провадження освітньої діяльності  за 

адресою:  

 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, КОНОТОП, 

вулиця 6-го Вересня, буд. 1; Поштовий 

індекс: 41600 (Майстерня) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 9.2 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 

 на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності",  

статті 18 Закону України "Про фахову передвищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8640 13.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1085/0/9-22 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Конотопське вище 

професійне училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547493 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні фахової 

передвищої освіти за місцем 

провадження освітньої діяльності  за 

адресою:  

 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, КОНОТОП, 

вулиця 6-го Вересня, буд. 1; Поштовий 

індекс: 41600 (Пандус) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 9.3 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату 

 на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності",  

статті 18 Закону України "Про фахову передвищу освіту") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8672 19.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1134/0/9-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Комунальний заклад Львівської 

обласної ради Самбірський фаховий 

коледж культури і мистецтв 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02215035 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні фахової 

передвищої освіти за місцем 

провадження освітньої діяльності  за 

адресою:  

 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, САМБІР, 

вулиця Міцкевича, буд. 1; Поштовий 

індекс: 81 400 (Комунальний заклад 

Львівської обласної ради "Самбірський 

коледж культури і мистецтв") 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 10.1 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                 

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату  

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти  

(відповідно до частини восьмої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8661 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1108/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Гущинецьке вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539766 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за місцем провадження освітньої 

діяльності за адресою: 

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, 

ГУЩИНЕЦЬКА, ГУЩИНЦІ, вулиця  

(Кабінет охорона праці) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 10.2 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                       

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату  

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти  

(відповідно до частини восьмої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8657 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1109/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Гущинецьке вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539766 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за місцем провадження освітньої 

діяльності за адресою: 

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, 

ГУЩИНЕЦЬКА, ГУЩИНЦІ, вулиця 

Шевченка, буд. 114; Поштовий індекс: 

22434 (Свинарник 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 10.3 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату  

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти  

(відповідно до частини восьмої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8667 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1129/0/9-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Гущинецьке вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539766 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за місцем провадження освітньої 

діяльності за адресою: 

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, 

ГУЩИНЕЦЬКА, ГУЩИНЦІ, вулиця 

Шевченка, буд. 104; Поштовий індекс: 

22434 (Будинок 16 ти квартирний) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 10.4 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату  

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти  

(відповідно до частини восьмої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8668 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1130/0/9-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Гущинецьке вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539766 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за місцем провадження освітньої 

діяльності за адресою: 

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, 

ГУЩИНЕЦЬКА, ГУЩИНЦІ, вулиця 

Шевченка, буд. 102а; Поштовий індекс: 

22434 (Будинок 30 ти квартирний) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 10.5 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату  

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти  

(відповідно до частини восьмої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8669 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1131/0/9-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Гущинецьке вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539766 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за місцем провадження освітньої 

діяльності за адресою: 

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, 

ГУЩИНЕЦЬКА, ГУЩИНЦІ, вулиця 

Шевченка, буд. 112 Б; Поштовий 

індекс: 22434 (Лабораторія) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 10.6 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату  

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти  

(відповідно до частини восьмої статті 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8670 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1132/0/9-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Гущинецьке вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02539766 

Вид звуження провадження освітньої 

діяльності, зазначений юридичною особою 

у заяві 

Припинення провадження частини 

освітньої діяльності у певному місці 

провадження освітньої діяльності 

Рішення Припинити провадження частини 

освітньої діяльності на рівні 

професійної (професійно-технічної) 

освіти за місцем провадження освітньої 

діяльності за адресою: 

 ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, 

ГУЩИНЕЦЬКА, ГУЩИНЦІ, вулиця 

Шевченка, буд. 114; Поштовий індекс: 

22434 (Учбовий клас) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 11.1 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                  

№ 65-л 

         

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності  

ліцензіату на рівні вищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видиві господарської діяльності", 

 статті 24 Закону України "Про вищу освіту" (далі – Закон) 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8660 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1107/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Кропивницький фаховий коледж 

харчування та торгівлі 

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566146 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні вищої освіти 

         Зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження 

освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу (пункт 

3 частини сьомої статті 24 Закону), а саме:  

          найменування Кропивницький коледж харчування та торгівлі замінити на 

Кропивницький фаховий коледж харчування та торгівлі 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 11.2 

до  наказу  Міністерства  освіти і 

        науки України від 21.04.2022                

№ 65-л 
 

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності  

ліцензіату на рівні вищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", 

 статті 24 Закону України "Про вищу освіту" (далі – Закон) 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8653 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1093/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний університет "Одеська 

Політехніка" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на 

провадження освітньої діяльності на рівні вищої освіти 

        Реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої 

діяльності, шляхом перетворення, злиття, поділу, виділу або приєднання однієї 

юридичної особи до іншої (пункт 1 частини сьомої статті 24 Закону), а саме:  

          переоформити ліцензії Одеського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (ідентифікаційний код юридичної особи – 23213365) (реорганізований) для 

Державного університету "Одеська Політехніка" (ідентифікаційний код юридичної 

особи – 43861328) (правонаступник) 
 

 

  

за рівнем вищої освіти: 

№ 

з/п 

Рівень вищої освіти Ліцензований 

обсяг,  

осіб (на рік) 

1 перший (бакалаврський) рівень 5265 

2 другий (магістерський) рівень 3210 

3 третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 375 

Інші види освітньої діяльності 

Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування та керівників, працівників державних 

підприємств, установ, організацій за напрямом 1501 Державне 

управління     

2500 

 

 

  

 



        Додаток 11.3 

до  наказу  Міністерства  освіти і 

        науки України 

від 21.04.2022 № 65-л 

                

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності  

ліцензіату на рівні вищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності",  

статті 24 Закону України "Про вищу освіту" (далі – Закон) 

                

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8690 19.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1162/0/9-22 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний торговельно-економічний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 44470624 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні вищої освіти 

        Реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої 

діяльності, шляхом перетворення, злиття, поділу, виділу або приєднання однієї 

юридичної особи до іншої (пункт 1 частини сьомої статті 24 Закону), а саме:  

          переоформити ліцензії Київського національного торговельно-економічного 

університету (ідентифікаційний код юридичної особи – 01566117) 

(реорганізований) для Державного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 44470624) (правонаступник) 
 

 

  

за рівнем вищої освіти: 

№ 

з/п 

Рівень вищої освіти Ліцензований 

обсяг,  

осіб (на рік) 

1 початковий рівень (короткий цикл) 175 

2 перший (бакалаврський) рівень 6033 

3 другий (магістерський) рівень 3920 

4 третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 95 
 

 

  

за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджене додаткове регулювання, на рівні вищої освіти: 

 



№ 

з/п 

Назва освітньої 

програми 

Код  

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Ліцензований 

обсяг,  

осіб (на рік) 

1 Комерційне 

право 

081 Право перший 

(бакалаврський) 

рівень 

106 

2 Міжнародне 

право 

293 Міжнародне 

право 

перший 

(бакалаврський) 

рівень 

100 

3 Правове 

забезпечення 

безпеки 

підприємницької 

діяльності 

081 Право перший 

(бакалаврський) 

рівень 

48 

4 Фінансове право 081 Право перший 

(бакалаврський) 

рівень 

35 

5 Цивільне право і 

процес 

081 Право перший 

(бакалаврський) 

рівень 

116 

6 Міжнародне 

право  

(Освітньо-

наукова) 

293 Міжнародне 

право 

третій (освітньо-

науковий/освітньо-

творчий) рівень 

5 

7 Право 

(Освітньо-

наукова) 

081 Право третій (освітньо-

науковий/освітньо-

творчий) рівень 

7 

8 Комерційне 

право  

(Освітньо-

професійна) 

081 Право другий 

(магістерський) 

рівень 

75 

9 Міжнародне 

право 

 (Освітньо-

професійна) 

293 Міжнародне 

право 

другий 

(магістерський) 

рівень 

100 



10 Правове 

забезпечення 

безпеки 

підприємницької 

діяльності 

(Освітньо-

професійна) 

081 Право другий 

(магістерський) 

рівень 

45 

11 Фінансове право 

(Освітньо-

професійна) 

081 Право другий 

(магістерський) 

рівень 

35 

12 Цивільне право і 

процес 

(Освітньо-

професійна) 

081 Право другий 

(магістерський) 

рівень 

85 

Інші види освітньої діяльності 

1 Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими 

напрямами (спеціальностями)    Всього на рік 

100 

2 Підвищення кваліфікації спеціалістів (підвищення кваліфікації за 

акредитованими напрямами (спеціальностями)  Всього на рік 

1500 

3 Підвищення кваліфікації фахівців за програмою  "Державні 

закупівлі"                            Всього на рік 

1000 

4 Підвищення кваліфікації державних службовців та керівників 

(спеціалістів) державних підприємств, установ, організацій зі 

спеціальності 074 Публічне управління та адміністрування  

Всього на рік  

1500 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 12.1 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2021                

№ 65-л 
 

         

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

18 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (далі – Закон)) 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8631 11.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1071/0/9-22 12.04.2022 

Найменування юридичної особи Дніпровський фаховий коледж 

будівельно-монтажних технологій та 

архітектури 

Ідентифікаційний код юридичної особи 04760713 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти 

        Зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження 

освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу (пункт 

3 частини п’ятої  статті 18 Закону), а саме:  

          найменування Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних 

технологій та архітектури замінити на Дніпровський фаховий коледж будівельно-

монтажних технологій та архітектури 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 12.2 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                          

№ 65-л 

         

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності",  

статті 18 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (далі – Закон) 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8633 13.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1079/0/9-22 13.04.2022 

Найменування юридичної особи Новоград-Волинський політехнічний 

фаховий коледж 

Ідентифікаційний код юридичної особи 05395894 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти 

        Зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження 

освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу (пункт 

3 частини п’ятої  статті 18 Закону), а саме:  

          найменування Новоград-Волинський промислово-економічний технікум 

замінити на Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 12.3 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                 

№ 65-л 

         

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності",  

статті 18 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (далі – Закон) 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8659 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1106/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Кропивницький фаховий коледж 

харчування та торгівлі 

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566146 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти 

        Зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження 

освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу (пункт 

3 частини п’ятої  статті 18 Закону), а саме:  

          найменування Кропивницький коледж харчування та торгівлі замінити на 

Кропивницький фаховий коледж харчування та торгівлі 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 12.4 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022  

№ 65-л 

         

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності",  

статті 18 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (далі – Закон) 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8658 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1105/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Кам’янець-Подільський фаховий 

коледж індустрії, бізнесу та 

інформаційних технологій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00284049 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти 

        Зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження 

освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу (пункт 

3 частини п’ятої  статті 18 Закону), а саме:  

          найменування Державний вищий навчальний заклад "Кам'янець-Подільський 

індустріальний коледж" замінити на Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

індустрії, бізнесу та інформаційних технологій 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 12.5 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

18 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (далі – Закон)) 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8651 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1113/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Дніпровський індустріальний фаховий 

коледж 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00193387 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти 

        Зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження 

освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу 

(пункт 3 частини п’ятої  статті 18 Закону), а саме:  

          найменування Дніпровський індустріальний коледж замінити на 

Дніпровський індустріальний фаховий коледж 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 12.6 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

18 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (далі – Закон)) 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8649 15.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1111/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Красногорівське вище професійне 

училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542403 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти 

        Зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження 

освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу 

(пункт 3 частини п’ятої  статті 18 Закону), а саме:  

адресу місцезнаходження: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МАР'ЇНСЬКИЙ РАЙОН, 

КРАСНОГОРІВКА, вулиця Ахтирського, 2; Поштовий індекс: 85630 

замінити на адресу: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МАР'ЇНСЬКИЙ РАЙОН, 

КРАСНОГОРІВКА, вулиця Охтирська, 2; Поштовий індекс: 85630 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 12.7 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 

         

Про переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

18 Закону України "Про фахову передвищу освіту" (далі – Закон)) 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8650 18.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1112/0/9-22 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Володимир-Волинський центр 

професійної освіти 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02540096 

Підстава для прийняття рішення про переоформлення ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти 

        Зміна найменування чи місцезнаходження (без зміни місця провадження 

освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу 

(пункт 3 частини п’ятої  статті 18 Закону), а саме:  

          найменування Володимир-Волинське вище професійне училище замінити на 

Володимир-Волинський центр професійної освіти 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 13.1 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від  21.04.2022 № 65-л 
 

  

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 

 ліцензіату на рівні вищої освіти  
(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності",  

статті 24 Закону України "Про вищу освіту" (далі - Закон) 
 

 

  

Вихідний № заяви юридичної особи, дата 

8654 від 15.04.2022 

Вхідний № заяви юридичної особи, дата 

1094/0/9-22 від 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Дніпровський державний медичний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02010681 

       Підстава для прийняття рішення про анулювання ліцензії на 

провадження освітньої діяльності на рівні вищої  освіти  

       Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії (підпункт 1 частини четвертої 

статті 24 Закону), а саме:  
 

  

       анулювати ліцензію  на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 

№ 

з/п 

Шифр 

галузі 

знань 

Найменування 

галузі знань 

Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Підготовка 

іноземців та 

осіб без 

громадянства 

Ліцензо- 

ваний 

обсяг, 

осіб 

Підготовка магістрів 

1 22 
Охорона 

здоров’я 
227 

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

Ні 
90 

 (на рік) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 13.2 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

  

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату на 

рівні вищої освіти  
(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

24 Закону України "Про вищу освіту" (далі - Закон)) 

 
 

  

Вихідний № заяви юридичної особи, дата 

8503 від 23.02.2022; 8504 від 23.02.2022; 8502 від 23.02.2022 

Вхідний № заяви юридичної особи, дата 

1099/0/9-22 від 18.04.2022; 1100/0/9-22 від 18.04.2022; 1098/0/9-22 від 18.04.2022 

Найменування юридичної особи Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125266 

       Підстава для прийняття рішення про анулювання ліцензії на 

провадження освітньої діяльності на рівні вищої  освіти  

       Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії (підпункт 1 частини четвертої 

статті 24 Закону), а саме:  
 

  

       анулювати ліцензію  на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 

№ 

з/п 

Шифр 

галузі 

знань 

Найменування 

галузі знань 

Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Підготовка 

іноземців та 

осіб без 

громадянства 

Ліцензо- 

ваний 

обсяг, осіб 

Підготовка докторів філософії 

1 01 Освіта/Педагогіка 011 
Науки про 

освіту 
Ні 15 (на рік) 

2 07 
Управління та 

адміністрування 
074 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Ні 5 (на рік) 

3 22 Охорона здоров’я 227 
Фізична 

реабілітація 
Ні 10 (на рік) 

 

  

 

 

 

 

 



 

Додаток 13.3 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

  

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату на 

рівні вищої освіти  
(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

24 Закону України "Про вищу освіту" (далі - Закон)) 

 
 

  

Вихідний № заяви юридичної особи, дата 

8408 від 15.02.2022 

Вхідний № заяви юридичної особи, дата 

811/0/9-22 від 16.02.2022 

Найменування юридичної особи Національний фармацевтичний 

університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02010936 

       Підстава для прийняття рішення про анулювання ліцензії на 

провадження освітньої діяльності на рівні вищої  освіти  

       Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії (підпункт 1 частини четвертої 

статті 24 Закону), а саме:  
 

  

       анулювати ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом 

підготовки/спеціальністю 

 Шифр  Найменування  Код Найменуван- Підготов- Ліцензований обсяг, осіб 

№ 

з/п 

галузі 

знань 

галузі знань напряму 

підготовки, 

спеціаль- 

ності 

ня  напряму 

підготовки, 

спеціальності 

ка 

іноземців 

та осіб 

без 

грома- 

дянства 

Денна Заочна Вечірня 

Підготовка магістрів 

1 1202 Фармація 8.12020101 фармація Ні 500 100 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 13.4 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 21.04.2022 № 65-л 
 

  

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату на 

рівні вищої освіти  
(відповідно до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", статті 

24 Закону України "Про вищу освіту" (далі - Закон)) 

 
 

  

Вихідний № заяви юридичної особи, дата 

8428 від 19.04.2022 

Вхідний № заяви юридичної особи, дата 

1144/0/9-22 від 19.04.2022 

Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товариство "Вищий 

навчальний заклад "Міжрегіональна 

Академія управління персоналом" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00127522 

Підстава для прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні вищої  освіти 

       Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії (підпункт 1 частини четвертої 

статті 24 Закону), а саме:  
 

анулювати ліцензію на провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки/спеціальністю 

 Шифр  Найменування  Код Найменуван- Підготов- Ліцензований обсяг, осіб 

№ 

з/п 

галузі 

знань 

галузі знань напряму 

підготовки, 

спеціаль- 

ності 

ня  напряму 

підготовки, 

спеціальності 

ка 

іноземців 

та осіб 

без 

грома- 

дянства 

Денна Заочна Вечірня 

Підготовка бакалаврів 

1 0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
6.030601 менеджмент Ні 20 380  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 14 

до наказу Міністерства освіти і науки 

України від  21.04.2022 № 65-л 
 

   

 

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату на 

рівні професійної (професійно-технічної) освіти  
(відповідно до частини восьмої статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської 

діяльності" (далі - Закон)) 
 

   

 

Вихідний № заяви юридичної особи, дата 

8610 від 06.04.2022; 8611 від 06.04.2022 

Вхідний № заяви юридичної особи, дата 

1072/0/9-22 від 06.04.2022; 1073/0/9-22 від 06.01.2022 

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

"Ананьївський професійний аграрний 

ліцей" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02546594 

       Підстава для прийняття рішення про анулювання ліцензії на провадження 

освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти   

       Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково 

(підпункт перший частини 12 статті 16 Закону), а саме: анулювати ліцензію на 

провадження освітньої діяльності за професією/класом класифікаційного 

угруповання професій відповідного виду професійної підготовки  
 

   

№ 

з/п 

Код професії/ 

класу згідно з 

Національним 

класифі-

катором 

професій ДК 

003:2010 
 

Найменування 

професії/класу 

Вид 

професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг, осіб 

Рівень професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

1 4115 

Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, 

установи) 

професійно-

технічне 

навчання 

10 
перший (початковий) 

рівень 

2 4112 
Оператор 

комп'ютерного набору 

професійно-

технічне 

навчання 

10 
перший (початковий) 

рівень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

        Додаток 15.1                                                                              

до наказу Міністерства освіти і   

науки   України  від 21.04. 2022 

№ 65-л 
 

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності  

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8072 07.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1064/0/9-22 08.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний університет економіки і 

технологій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43684645 

Найменування відокремленого 

структурного підрозділу (філії) юридичної 

особи 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж «Політехніка» 

Державного університету економіки і 

технологій» 

Ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу (філії) юридичної 

особи 

43754654 

Вид внесення змін у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності, 

зазначений юридичною особою у заяві 

У зв’язку із зміною місця провадження 

освітньої діяльності 

Рішення Внести зміни у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності на 

рівні фахової передвищої освіти  у 

зв’язку із новим місцем провадження 

освітньої діяльності за адресою:  

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 

КРИВИЙ РІГ, проспект Поштовий, 

буд. 75; Поштовий індекс: 50000 

(гуртожиток № 1) 
 

 

  

 

 

 

 



        Додаток 15.2                                                                              

до наказу Міністерства освіти і   

науки   України  від 21.04. 2022 

№ 65-л 
 

         

         

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності  

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8071 07.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1063/0/9-22 08.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний університет економіки і 

технологій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43684645 

Найменування відокремленого 

структурного підрозділу (філії) юридичної 

особи 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж «Політехніка» 

Державного університету економіки і 

технологій» 

Ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу (філії) юридичної 

особи 

43754654 

Вид внесення змін у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності, 

зазначений юридичною особою у заяві 

У зв’язку із зміною місця провадження 

освітньої діяльності 

Рішення Внести зміни у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності на 

рівні фахової передвищої освіти  у 

зв’язку із новим місцем провадження 

освітньої діяльності за адресою:  

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 

КРИВИЙ РІГ, проспект Поштовий, 

буд. 73; Поштовий індекс: 50000 

(Гуртожиток №2) 
 

 

  

 

 

 



Додаток 15.3  

до наказу Міністерства освіти і   

науки   України  від 21.04. 2022 

№ 65-л 
 

         

         

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності  

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8070 07.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1062/0/9-22 08.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний університет економіки і 

технологій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 43684645 

Найменування відокремленого 

структурного підрозділу (філії) юридичної 

особи 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Фаховий коледж «Політехніка» 

Державного університету економіки і 

технологій» 

Ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу (філії) юридичної 

особи 

43754654 

Вид внесення змін у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності, 

зазначений юридичною особою у заяві 

У зв’язку із зміною місця провадження 

освітньої діяльності 

Рішення Внести зміни у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності на 

рівні фахової передвищої освіти  у 

зв’язку із новим місцем провадження 

освітньої діяльності за адресою:  

 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, 

КРИВИЙ РІГ, проспект Поштовий, 

буд. 68; Поштовий індекс: 50000 

(Лабораторний корпус) 
 

 

  

 

 

 



        Додаток 15.4 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                 

№ 65-л 

         

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності ліцензіату 

на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8636 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1081/09-22 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Конотопське вище 

професійне училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547493 

Вид внесення змін у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності, 

зазначений юридичною особою у заяві 

У зв’язку із зміною місця провадження 

освітньої діяльності 

Рішення Внести зміни у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності на 

рівні фахової передвищої освіти  у 

зв’язку із новим місцем провадження 

освітньої діяльності за адресою:  

 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, КОНОТОП, 

вулиця 6 Вересня, буд. 1 (Зварювальна 

майстерня "Д-1") 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 15.5 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022                                     

№ 65-л 

         

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності  

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8637 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1082/0/9-22 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Конотопське вище 

професійне училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547493 

Вид внесення змін у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності, 

зазначений юридичною особою у заяві 

У зв’язку із зміною місця провадження 

освітньої діяльності 

Рішення Внести зміни у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності на 

рівні фахової передвищої освіти  у 

зв’язку із новим місцем провадження 

освітньої діяльності за адресою:  

 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, КОНОТОП, 

вулиця 6 Вересня, буд. 1 (Майстерня 

"Б-1") 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Додаток 15.6 

        до  наказу  Міністерства  освіти і 

науки України від 21.04.2022 

№ 65-л 
 

         

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності  

ліцензіату на рівні фахової передвищої освіти 

(відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") 

                 

Вих. № заяви юридичної особи  Дата 

8638 14.04.2022 

Вх. № заяви юридичної особи Дата 

1083/0/9-22 14.04.2022 

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Конотопське вище 

професійне училище" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547493 

Вид внесення змін у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності, 

зазначений юридичною особою у заяві 

У зв’язку із зміною місця провадження 

освітньої діяльності 

Рішення Внести зміни у ліцензію на 

провадження освітньої діяльності на 

рівні фахової передвищої освіти  у 

зв’язку із новим місцем провадження 

освітньої діяльності за адресою:  

 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, КОНОТОП, 

вулиця 6 Вересня, буд. 1; Поштовий 

індекс: 41600 (Майстерня "Г-2") 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 16 

до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 21.04.2022 р. № 65-л 

 

 

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності  

Приватного підприємства «Регіон Південь»  

на рівні професійної (професійно-технічної) освіти  

 

 

 Відповідно до Національного класифікатора ДК 003:2010 (Класифікатора 

професій), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327, з урахуванням зміни № 9 до 

Національного класифікатора ДК 003:2010 (Класифікатора професій), затвердженого 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

від 18.08.2020 № 1574 «Про затвердження зміни № 9 до національного класифікатора 

ДК 003:2010», внести зміни у ліцензію: 

 

Приватного підприємства «Регіон Південь» (ідентифікаційний код юридичної 

особи – 33627512), а саме: 

 

   найменування професії «5132 Молодша медична сестра з догляду за хворими» 

замінити назвою професії «5132 Молодша медична сестра (молодший медичний 

брат) з догляду за хворими». 

 

 
 


