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№

Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої
статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15, пункту 1 частини другої статті 16
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1
частини сьомої
статті 24 Закону України «Про вищу освіту», наказу
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну
класифікацію», з урахуванням рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і
науки України від 30.10.2019 (протокол № 157)
НАКАЗУЮ:
1. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої
освіти на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському),
другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти
згідно з переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 1 .1 -1 .2 4 ).
2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та для осіб з освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста згідно з переліком (додаток 2)
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1-2.10).
3. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 3) за
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1-3.21).
4. Оформити ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам у
сфері фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 4) за видами
освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1 - 4.22).
5. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення про
видачу ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності, оформлення
ліцензії на провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на
рахунки територіального органу Державного казначейства. Код відомчої
ознаки —16 (Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації
за доходами - 22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за
місцем здійснення діяльності).

6. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 5) за видами освітньої
діяльності, що додаються (додатки 5 .1 -5 .1 0 ).
7. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 6) за відповідними
підставами, що додаються (додатки 6.1 - 6.7).
8. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності
здобувачам ліцензій у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
згідно з переліком (додаток 7) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 7.1 - 7.3).
9. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з
переліком (додаток 8) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 8.1 - 8.3).
10. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України інформації про
прийняте органом ліцензування рішення.
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

Єгор СТАДНИИ

Додаток 1
до наказу Міністеї
України від « /4 ? »

а освіти і науки
* 2019

Перелік ліцензіа гів,
яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
на початковому рівні (короткому циклі)* першому (бакалаврському),
другому (магістерському), третьому,(освітньо-науковому)
рівнях вищої освіти
- І
№■
з/п
1.
2.

І
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: 1 :і
; : ■^ : ■ ■
Найменування ліцЬнзіатів
,
1
1
!
:
•
Національний університет водного господарства та цриродокористування для
Технічного коледжу Національного університету водного господарства та
природокористування
;
і
Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний
університет»

3.

Львівський національний університет імені Івана Франка

4.

Національний університет біоресурсів і природокористування України для
Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і
природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

5..

Тернопільський національний економічний університет

6.

Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти
Одеської обласної ради»

7.

Українська медична стоматологічна академія

8.

Херсонський національний технічний університет

9.
10.

Українська інженерно-педагогічна академія
.і. О : ■ .• ,
Запорізький державний медичний університет

11.

Київський національний університет технологій та дизайну

12.

Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка
і
і.
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Додаток м
до наказу
України ві

науки

[ Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
! (відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської'
І З! І '
діяльності»)
іУ
У ; V. .
і;

•і
і •
**
•_
Вид провадження освітньої діяльносз т у с ф е р і В И Щ О Ї ОСВІТИ
діяльності
з і і спеціальності
Започаткування
провадження
освітньої
галузі
знань
07 Управління та
072 Фінанси, банківська справа та страхування
адміністрування за початковим рівнем (короткий цикл):вищої освіти
Й
Вих. № заяви юридичної особи
001-1848
Вх-. № заяви юридичної особи
2973/0 /10.1 -19
Найменування юридичної
особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу
юридичної особи
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг за
ліцензією
Ліцензований обсяг за заявою

І

дата 22.10.2019 і

-V Г ' -і
./ » г

:

:

дата 23.10.2019
Національний:
університет :■ і в о д н о г о
господарства та природокористування
02071116 :
г
•;
Технічний коледж Національного університету
водного господарства та природокористування
.
,
"
’ •
[. ' :
'і '
25950174
і

, . .і

■. • :

підготовка
здобувачів.....вищої
освіти......за
початковим рівнем {короткий цикл) вищої
освіти у галузі знань 07 Управління та
адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси,
банківська справа та страхування........ ;

у

'.

ї ■1 . ■; іі

60 осіб (з урахуванням Строків навчання)

; г ь у І '! :
Додаток
:
Д° наказу Міністерства освіти \ науки
; : :
України від М ^ 2019 р. № І
■ І ' ■‘ ;
■:
і
.
;
: 1
..
і
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’І. . . . ;|
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’ І
Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
''

5

; (відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
: !| '

ДІЯЛЬНОСТІ»)

________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Заиочаткування
провадження
освітньої
діяльності
зі | спеціальності 1
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології галузі знань;
15 Автоматизація та приладобудування за початковим рівнем (короткий цикл)
вищої освіти
Вих. Аз заяви юридичної особи
001-1847
Вх. № заяви юридичної особи
2974/0/10.1 -19
Найменування юридичної
особи
і
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу
юридичної ороби
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві

Ліцензований обсяг за
ліцензією
Ліцензований обсяг за заявою

дата 22.10.2019

-’ :

/ .......

дата 23.10.2019
Національний
університет
господарства та природокористування
02071116

водного

Технічний коледж Національного університету
водного господарства та природокористування
і
і
■
і
*. •
25950174
=;
,/
І
! •
_і . ;
...............................................
підготовка
здобувачів
вищої освіти- за
початковим рівнем (короткий цикл) вищої
освіти у галузі; знань 15 Автоматизація та
приладобудування
за
спеціальністю
151
Автоматизація
та Ікомгіютерно-інтегровані
технології
;
:'
| 1. .
' ...
І
!
60 осіб (з урахуванням-строків навчання).

І 5 'і

науки
сС

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіа гу
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності») І :
У

ІІ
' _____________________________ 1 2
['
: :
Ч
Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності зі спеціальності
192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та
будівництво за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти1
Вих. № заяви юридичної особи
001-1849
Вх: № заяви юридичної особи
2975/0/10.1 -19
Найменування юридичної
особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу
юридичної особи
Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у. іаяві
п У У -і
Ліцензований обсяг за
ліцензією.....
Ліцензований обсяг за заявою

, І’І

1і * ;
І • 'у:**. •. м: :
• •

*

^
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і
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!

.

і

дата 22.10.2019

!

1

дата 23.10.2019
Національний ;;
університет і?:
’ водного
господарства та природокористування
02071116
Технічний коледж Національного університету
водного господарства та природокористування
25950174

,
1

■
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•

.
■у _

підготовка
здобувачів.... вищої
освіти.....за
початковим рівнем (короткий цикл) вищої
освіти у галузі знань 19 Архітектура та
будівництво за спеціальністю 192 Будівництво
та цивільна інженерія - -...........- ...........................
"

;

'

з :::

60 осіб (з урахуванням строків навчання)

І

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій
галузі знань 19 Архітектура та будівництво за початковим рівнем (коротким
циклом) вищої освіти___________________________________________________
Вих. № заяви юридичної
71-01/157
Вх. № заяви юридичної особи
2987/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг зазначений
юридичною особою у заяві

дата 18.10.2019
дата 24.10.2019
Державний
вищий
навчальний
заклад
«Херсонський
державний
аграрний
університет»
00493020
підготовка фахівців зі спеціальності 193
Геодезія та землеустрій за початковим рівнем
(коротким циклом) вищої освіти
-

50 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження ОСВІТНЬОЇ діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування освітньої
діяльності за новою спеціальністю 171 Електроніка галузі знань 17 Електроніка
та телекомунікації за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи
дата 18.10.2019
3891 -Р
Вх. № заяви юридичної особи
дата 22.10.2019
2953/0/10.1 - 19
Найменування юридичної особи Львівський національний університет імені
Івана Франка
02070987
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів
вищої освіти за
вищої освіти, найменування
спеціальністю 171 Електроніка за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за
ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений 400 осіб (з урахуванням строків навчання)
юридичною особою у заяві
-

Додаток _ / &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/2019 р. № _/_* л
Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
____
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки галузі
знань 12 Інформаційні технології за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної
2431
Вх. № заяви юридичної особи
2988/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу

Ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг зазначений
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019
Національний
університет
біоресурсів
природокористування України
00493706

і

Відокремлений підрозділ Національного
університету біоресурсів і
природокористування України «Бережанський
агротехнічний інститут»
34492201

підготовка фахівців зі спеціальності 122
Комп’ютерні науки за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти
|
|
160 осіб (з урахуванням строків навчання)

освіти

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування за новою
спеціальністю 201 Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи
дата 24.10.2019
124-36/1911
Вх. № заяви юридичної особи
дата 25.10.2019
3006/0/10.1-19
Тернопільський
національний
Найменування юридичної особи
економічний університет
33680120
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
підготовка здобувачів вищої освіти за
вищої освіти, найменування
спеціальністю 201 Агрономія за другим
спеціальності, зазначені юридичною (магістерським) рівнем вищої освіти
особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
200 осіб (з урахуванням строків навчання)
юридичною особою у заяві
-

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки_
України від
У^ ДО 19 р. № З у т "с

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩ ОЇ ОСВІТИ
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування підготовки
фахівців за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань
01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти_____________
Вих. № заяви юридичної особи
723
Вх. № заяви юридичної особи
2897/0/10.1-19
Найменування юридичної
особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою
у заяві
Ліцензований обсяг згідно з
ліцензією
Ліцензований обсяг зазначений
юридичною особою у заяві

дата 15.10.2019
дата 17.10.2019
Комунальний заклад вищої освіти «Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної
ради»
02137097
підготовка
здобувачів
вищої
освіти
за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
-

90 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності шляхом започаткування за новою
спеціальністю 229 Громадське здоров’я галузі знань 22 Охорона здоров’я за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи дата 21.10.2019
17-10/4905
Вх. № заяви юридичної особи
дата 22.10.2019
2945/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Українська медична стоматологічна академія
02010824
Ідентифікаційний код
юридичної особи
вищої освіти за
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів
спеціальністю 229 Громадське здоров’я за
вищої освіти, найменування
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
100 осіб (з урахуванням строків навчання)
Ліцензований обсяг

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИ Щ О Ї ОСВІТИ
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань
07 Управління та адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи дата 23.10.2019
10-11/244
Дата 24.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи
2986/0/10.1-19
національний
технічний
Найменування юридичної особи Херсонський
університет
05480298
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів вищої освіти за
спеціальністю 073 Менеджмент за першим
вищої освіти, найменування
(бакалаврським) рівнем вищої освіти
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за
100 осіб
ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений 400 осіб (з урахуванням строків навчання)
з можливістю
здійснювати
підготовку
юридичною особою у заяві
іноземців та осіб без громадянства

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «1 Іро ліцензування видів господарської діидмюс і і -)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань
07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи
дата 23.10.2019
10-11/245
Вх. № заяви юридичної особи
Дата 24.10.2019
2985/0/10.1-19
національний
технічний
Найменування юридичної особи Херсонський
університет
05480298
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка
здобувачів
вищої освіти
за
вищої освіти, найменування
спеціальністю 073 Менеджмент за другим
спеціальності, зазначені
(магістерським) рівнем вищої освіти
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за
105 осіб
ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений 210 осіб (з урахуванням строків навчання)
юридичною особою у заяві
з можливістю
здійсню вані
підготовку
іноземців та осіб без громадянства

іІ

1

і

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩ ОЇ ОСВІТИ
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 051 Економіка галузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи дата 18.10.2019
101-02-194
Дата 23.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи
2968/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Українська інженерно-педагогічна академія
02071228
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів вищої освіти за
спеціальністю 051 Економіка за першим
вищої освіти, найменування
(бакалаврським),
другим
(магістерським)
спеціальності, зазначені
рівнями вищої освіти
юридичною особою у заяві
50 осіб за першим (бакалаврським) рівнем
Ліцензований обсяг за
вищої освіти,
ліцензією
30 осіб за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти
Ліцензований обсяг, зазначений 200 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
юридичною особою у заяві
іноземців та осіб без громадянства за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
60 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіт и
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи дата 21.1 0.2019
|
101-02-195
Вх. № заяви юридичної особи
Дата 23.10.2019
2944/0/10.1-19
У к раї нс ька ін ж е не р но - гіед а го гіч на а кад е м ія
Найменування юридичної
особи
02071228
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
підготовка
здобувачів
вищої
освіти
за
рівень вищої освіти,
спеціальністю
141
Електроенергетика.:
найменування спеціальності,
електротехніка та електромеханіка за першим
зазначені юридичною особою
(бакалаврським),
другим
(магістерським)
у заяві
рівнями вищої освіти
Ліцензований обсяг за
60 осіб за першим (бакалаврським) рівнем
ліцензією
вищої освіти,
80 осіб (з урахуванням строків навчання) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензований обсяг,
240 осіб (з урахуванням строків навчання) з
зазначений юридичною
можливістю здійснювати підготовку
особою у заяві
іноземців та осіб без громадянства за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
80 осіб (з урахуванням строків навчання) 5
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти

Про розширення провадження О С В І Т Н Ь О Ї Д І Я Л Ь Н О С Т І
ліцензія і у у сфері В И Щ О Ї о с в і т и
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської ііяльнос і і Ш

Вид розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 015 Професійна освіта (Нафтогазова
справа) галузі знань 01 Освіта/ГІедагогіка за першим (бакалаврським) та другим
(магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи дата 21.10.2019
j
101-02-196
Вх. № заяви юридичної особи
Дата 22.10.2019
2942/0/10.1-19
Українська інженерно-педагогічна академія
Найменування юридичної
особи
02071228
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
підготовка
здобувачів
вищої
освіти
за
рівень вищої освіти,
спеціальністю
015
Професійна
освіта
найменування спеціальності,
(Нафтогазова
справа)
за
першим
зазначені юридичною особою
(бакалаврським),
д ру г и м
( м а г іс і е рс ь ки м )
у заяві
рівнями вищої освіти
Ліцензований обсяг за
150 осіб за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти,
ліцензією
85 осіб за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти
Ліцензований обсяг,
600 осіб (з урахуванням строків навчання) з
зазначений юридичною
можливістю здійспюва ги підготовку
особою у заяві
іноземців та осіб без громадянства за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.
170 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти

Додаток */. / 5
до наказу Мішстерсрза освіти і ІіуЛ-КіІ
України від
$0. /
2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «1 Іро ліцензування видів і оснодарської діяді.іюс ііщ

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіт и
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іжнемпів
та осіб без громадянства за спеціальністю 015 Професійна освіта (Транспорт)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) іа другим,
(магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи
дата 11.10.2019
101-02-187
Вх. № заяви юридичної особи
Дата 22.1 0.201 9
2941/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Українська інженерно-педагогічна академія
02071228
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка
здобувай і в вищої
освіти
за ,
вищої освіти, найменування
спеціальністю
015
Професійна
оевма
спеціальності, зазначені
(Транспорт) за першим (бакалаврським),
юридичною особою у заяві
другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Ліцензований обсяг за
75 осіб за першим (бакалаврським) рівнем
ліцензією
вищої освіти,
80 осіб (з урахуванням строків навчання) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензований обсяг, зазначений 300 осіб (з урахуванням строків навчання) з
юридичною особою у заяві
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за першим
(бакалаврським) рівнем вищої осві ти.
80 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за другим і
(магістерським) рівнем вищої освіти

до наказу Міністерства освіти і науки
України від
2019 р. №
^

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні
технології) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) та
другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи дата 17.10.2019
101-02-189
Вх. № заяви юридичної особи
Дата 22.10.2019
2938/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Українська інженерно-педагогічна академія
02071228
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів
вищої освіти за
вищої освіти, найменування
спеціальністю
015
Професійна
освіта
спеціальності, зазначені
(Комп’ютерні
технології)
за
першим
юридичною особою у заяві
(бакалаврським),
другим
(магістерським)
рівнями вищої освіти
Ліцензований обсяг за
50 осіб (на рік) за першим (бакалаврським)
ліцензією
рівнем вищої освіти,
50 осіб (на рік) за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти
Ліцензований обсяг, зазначений 200 осіб (з урахуванням строків навчання) з
юридичною особою у заяві
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
50 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження О С В ІТ Н Ь О Ї діяльності у сфері В И Щ О Ї О С В ІТ И
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 015 Професійна освіта (Технологія
виробів легкої промисловості) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи
дата 18.10.2019
101-02-190
Вх. № заяви юридичної особи
Дата 22.10.2019
2939/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Українська інженерно-педагогічна академія
02071228
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів
вищої освіти за
вищої освіти, найменування
спеціальністю
015
Професійна
освіта
спеціальності, зазначені
(Технологія виробів легкої промисловості) за
юридичною особою у заяві
першим
(бакалаврським),
другим
(магістерським) рівнями вищої освіти
Ліцензований обсяг за
50 осіб (на рік) за першим (бакалаврським)
ліцензією
рівнем вищої освіти,
ЗО осіб (на рік) за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти
Ліцензований обсяг, зазначений 200 осіб (з урахуванням строків навчання) з
юридичною особою у заяві
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
60 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти
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Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності)))

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіт и
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 0 1 5 Професійна о с в і т а ( Х а р ч о в і
технології) галузі знань 01 Освіта/ІІедагогіка з а п е р ш и м ( б а к а л а в р с ь к и м ) іа
другим (магістерським) рівнями вищої освіти
дата 17.10.2019
Вих. № заяви юридичної особи
101-02-188
Дата 22.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи
2943/0/10.1-19
Українська інженерно-педагогічна академія
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної 02071228
особи
підготовка здобувачів вищої освіги за
Вид освітньої діяльності, рівень
с п е ц і а л ь н і с т ю 015 П р о ф е с і й н а о е в і ї а ( Х а р ч о в і
вищої освіти, найменування
технології)
за
першим
(бакалаврським),
спеціальності, зазначені
другим (магістерським) рівнями вищої о с в і т и
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією 75 осіб за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти,
50 осіб

за д р у г и м ( м а г і с т е р с ь к и м ) рівнем

в и щ о ї освіти

Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

300 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
100 осіб (з урахуванням сі років навчання) 5
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за
другим (магістерським) рівнем вищої о с в і т и
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Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської дія,плюс 11» і

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 131 Прикладна механіка галузі знань
13 Механічна інженерія за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) і
рівнями вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи
дата 21.10.2019
101-02-197
Вх. № заяви юридичної особи
Дата 22.10.2019
2940/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Українська інженерно-педагогічна академія
02071228
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка
здобувачів
вищої
освіти
за
вищої освіти, найменування
спеціальністю 131 Прикладна механіка за
спеціальності, зазначені
першим
(бакалаврським),
другим |
(магістерським) рівнями вищої освіти
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за
35 осіб за першим (бакалаврським) рівнем
ліцензією
вищої освіти,
25 осіб (з урахуванням строків навчання) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензований обсяг, зазначений 140 осіб (з урахуванням строків навчання) з
юридичною особою у заяві
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
50 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювач и підготовку
іноземців та осіб без громадянства за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 222 Медицина у галузі знань
22 Охорона здоров’я за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти__________
Вих. № заяви юридичної 07/4446
Вх. № заяви юридичної особи
3005/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02010741

Запорізький державний медичний університет

підготовка здобувачів
вищої освіти за
спеціальністю 222 Медицина за третім
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
50 осіб на рік
200 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю
здійснювати
підготовку
іноземців та осіб без громадянства за третім
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців
та осіб без громадянства за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань
12 Інформаційні технології за першим (бакалаврським) та другим (магістерським)
рівнями вищої освіти___________ ____________________________________________
дата 23.10.2019
Вих. № заяви юридичної особи
04-67/2255
Дата 23.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи
2978/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Київський національний університет технологій
та дизайну
02070890
Ідентифікаційний код
юридичної особи
вищої освіти
за
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки за
вищої освіти, найменування
першим
(бакалаврським),
другим
спеціальності, зазначені
(магістерським) рівнями вищої освіти
юридичною особою у заяві
150 осіб (на рік) за першим (бакалаврським)
Ліцензований обсяг за
рівнем вищої освіти, 100 осіб (на рік) за другим
ліцензією
(магістерським) рівнем вищої освіти
Ліцензований обсяг, зазначений 600 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
юридичною особою у заяві
іноземців та осіб без громадянства за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти,
200 осіб (з урахуванням строків навчання) з
можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

_________Вид провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩ ОЇ ОСВІТИ_____________
Збільшення ліцензованого обсягу зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи
124-36/1910
Вх. № заяви юридичної особи
3007/0/10.1 -19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг за заявою

дата 24.10.2019
дата 25.10.2019
Тернопільський національний економічний
університет
33680120
підготовка здобувачів вищої освіти за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
зо
200 осіб (з урахуванням строків навчання)
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Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення
провадження
освітньої
діяльності
шляхом
збільшення
ліцензованого обсягу за спеціальністю 205 Лісове господарство галузі знань 20
Аграрні науки та продовольство за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи дата 18.10.2019
02-898
дата 21.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи
2917/0/10.1-19
національний
технічний
Найменування юридичної особи Харківський
університет сільського господарства імені
Петра Василенка
00493741
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів вищої освіти за
спеціальністю 205 Лісове господарство за
вищої освіти, найменування
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
10 осіб (на рік)
Ліцензований обсяг за
ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

60 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення
провадження
освітньої
діяльності
шляхом
збільшення
ліцензованого обсягу за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні
та поведінкові науки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
дата 18.10.2019
Вих. № заяви юридичної особи
101-02-191
Дата 22.10.2019
Вх. № заяви юридичної особи
2937/0/10.1-19
Найменування юридичної особи Українська інженерно-педагогічна академія
02071228
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності, рівень підготовка здобувачів вищої освіти за
спеціальністю 053 Психологія за другим
вищої освіти, найменування
(магістерським) рівнем вищої освіти
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
50 осіб (на рік) за другим (магістерським)
Ліцензований обсяг за
рівнем вищої освіти
ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений 140 осіб (з урахуванням строків навчання)
юридичною особою у заяві

ї

Додаток 2
до наказу; Міністерства освіти ідіауки
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Перелік ліцензіатів
яким розширено провадження освітньої діяльності
у сфері післядипломної освіти для осіб З ВИЩ ОЮ освітою
та осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
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Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері П1СЛЯДИ П Л0 М Н01 освіти для осіб З ВИЩ ОЮ ОСВІТОЮ
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою____________________________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладів освіти та установ за спеціальністю 014
Середня освіта (Географія) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка_____________
Вих. № заяви юридичної особи
01-12/949
Вх. № заяви юридичної особи
2913/0/10.1-19
Найменування юридичної
особи
Ідентифікаційний код
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

дата 16.10.2019
дата 21.10.2019
Ніжинський державний
Миколи Г оголя
02125668

університет

імені

підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників закладів освіти та установ за
спеціальністю 014 Середня освіта (Географія)
у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
30 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю
221 Стоматологія у галузі знань 22 Охорона здоров’я_____________________________
Вих. № заяви юридичної 07/4449
Вх. № заяви юридичної особи
3002/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02010741

Запорізький державний медичний університет

підвищення кваліфікації
221 Стоматологія

за

спеціальністю

-

60 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою__________________ _____________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 222 Медицина у
галузі знань 22 Охорона здоров’я_______________________________________________
Вих. № заяви юридичної 07/4448
Вх. № заяви юридичної особи
3000/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02010741

Запорізький державний медичний університет

підвищення кваліфікації
222 Медицина

за

спеціальністю

-

400 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
У сфері П1СЛЯДИПЛ0 М Н01 освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 226 Фармація,
промислова фармація у галузі знань 22 Охорона здоров’я__________________________
Вих. № заяви юридичної 07/4450
Вх. № заяви юридичної особи
3004/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02010741

Запорізький державний медичний університет

підвищення кваліфікації за спеціальністю
226 Фармація, промислова фармація

-

2000 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації за спеціальністю 228 Педіатрія у
галузі знань 22 Охорона здоров’я_______________________________________________
Вих. № заяви юридичної 07/4451
Вх. № заяви юридичної особи
3001/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02010741

Запорізький державний медичний університет

підвищення кваліфікації
228 Педіатрія

за

спеціальністю

-

300 осіб (з урахуванням строків навчання)

Додаток
до наказу Мі: &тер ства освіти і щуки
£ *
України від ~ ' с>2 0 19 р . №
гГ І

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації лікарів за спеціальністю
221 Стоматологія у галузі знань 22 Охорона здоров’я_____________________________
Вих. № заяви юридичної 02/4930
Вх. № заяви юридичної особи
2928/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 16.10.2019
дата 21.10.2019
Тернопільський
національний
медичний
університет імені І. Я. Горбачевського
02010830
підвищення кваліфікації лікарів за спеціальністю
221 Стоматологія

-

100 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації лікарів за спеціальністю
222 Медицина у галузі знань 22 Охорона здоров’я________________________________
Вих. № заяви юридичної 02/4931
Вх. № заяви юридичної особи
2930/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 16.10.2019
дата 21.10.2019
Тернопільський
національний
медичний
університет імені І. Я. Горбачевського
02010830
підвищення кваліфікації лікарів за спеціальністю
222 Медицина

-

300 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо підвищення кваліфікації провізорів, клінічних провізорів
за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація у галузі знань 22 Охорона
здоров’я__________ _________________________________________
Вих. № заяви юридичної 02/4932
Вх. № заяви юридичної особи
2929/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 16.10.2019
дата 21.10.2019
Тернопільський
національний
медичний
університет імені І. Я. Горбачевського
02010830
підвищення кваліфікації провізорів, клінічних
провізорів за спеціальністю 226 Фармація,
промислова фармація
-

100 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
_______________________________ вищою освітою_______________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою щодо інтернатури за спеціальністю 228 Педіатрія у галузі знань
22 Охорона здоров’я__________________ ________________________________________
Вих. № заяви юридичної 02/4933
Вх. № заяви юридичної особи
2927/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 16.10.2019
дата 21.10.2019
Тернопільський
національний
медичний
університет імені І. Я. Горбачевського
02010830
інтернатура за спеціальністю 228 Педіатрія

-

50 осіб (з урахуванням строків навчання)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Вид провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з
___________ освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста___________
Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста щодо підвищення
кваліфікації за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація у галузі знань
22 Охорона здоров’я__________________________________________________________
Вих. № заяви юридичної 07/4447
Вх. № заяви юридичної особи
2999/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений
юридичною особою у заяві

02010741

Запорізький державний медичний університет

підвищення кваліфікації за спеціальністю
226 Фармація, промислова фармація

-

1000 осіб (з урахуванням строків навчання)

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензія тів),
яким видано ліцензії
на провадження освітньої діяльності
(розширено провадження освітньої діяльності)
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
і

:№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)
1.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ПРОМИСЛОВІ РЕМОНТИ»
!

!

2. Зеленодольський професійний ліцей

; :

3. Державний навчальний заклад «Южноукраїнський професійний ліцей»
4.

Державний навчальний заклад «Ковельський центр професійнотехнічної освіти»
Г
і

5. Приватне підприємство «Експертно-технічний Центр ТЕМ» .
.І.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Сарненський
6.
професійний аграрний ліцей»
1------ і----ї-------- —г-- ---------------- ;—
7. Національна академія внутрішніх справ
.8 ,
.....9.

Вище професійне училище № 1 м. Рівне
і
Товариство з обмеженою відповідальністю «Професійно-технічний
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^

Про видачу ліцензії здобувану ліцензії
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________освіти_________ __________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за кваліфікаційним угрупуванням
724 Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування (професійнотехнічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації)_______________________
Вих. № заяви юридичної особи 1/421
Вх. № заяви юридичної особи
2909/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 10.10.2019
дата 18.10.2019

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«ПРОМИСЛОВІ
РЕМОНТИ»
Ідентифікаційний код юридичної особи
40799891
Вид освітньої діяльності, зазначений Професійно-технічне
навчання,
юридичною особою у заяві
перепідготовка, підвищення кваліфікації
кваліфікаційним
угрупуванням
724
Механіки
та
монтажники
електричного
та
електронного
устаткування
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК 03:2010
724

Найменування професії
(групи, підкласу, класу,
класифікаційного
угрупування)

Вид освітньої
діяльності

Механіки та монтажники
електричного та
електронного устаткування

Професійнотехнічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

20

Перший
(початковий)

_до наказу Міністерства освіти
__ .... і_ науки
У країни від ІЮ № 2019 р. №
З
'О

с /

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________освіти___________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту
устаткування котельних та пилопідготовчих цехів (первинна професійна підготовка,
професійно-технічне навчання)________________________________________________
Вих. № заяви юридичної особи 19/2-385
Вх. № заяви юридичної особи
2910/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 07.10.2019
дата 18.10.2019
Зеленодольський професійний ліцей
02549606
Первинна
професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання
за
професією 7233 Слюсар з ремонту
устаткування
котельних
та
пилопідготовчих цехів

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:
Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК 03:2010
7233

7233

Найменування професії
(групи, підкласу, класу,
класифікаційного
угрупування)

Слюсар з ремонту
устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів
Слюсар з ремонту
устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів

Вид освітньої
діяльності

Первинна
професійна
підготовка
Професійнотехнічне
навчання

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

ЗО

Другий
(базовий)

ЗО

Другий
(базовий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
_______________________ (професійно-технічної) освіти
________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7212 Електрозварник на
автоматичних та напівавтоматичних машинах (первинна професійна підготовка,
професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка)
Вих. № заяви юридичної особи
31
Вх. № заяви юридичної особи
2914/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 19.09.2019
дата 21.10.2019
Державний навчальний заклад
«Южноукраїнський професійний ліцей»
22432875
І

Первинна
професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання,
підвищення кваліфікації, перепідготовка
за професією 7212 Електрозварник на
автоматичних та напівавтоматичних
машинах
Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код
Найменування професії
Вид
Ліцензо Рівень
згідно 3
(класу
професійної
ваний
професійної
Класифік
класифікаційного
підготовки
обсяг
І (нрофесійноа-тором
угрупування
(осіб)
техніч ної)
професій
освіти
ДК
003:2010
7212

Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах

І Іервинна
професійна
підготовка

ЗО

Друї ми
(базовий)

7212

Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах

Професійнотехнічне
навчання

20

7212

Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах

Перепідготовка

20

7212

Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах

Підвищення
кваліфікації

20

Перший
(початковий)

Перший
(початковий) !

Другий
(базовий)

Додаток Ду К
до наказу
України від

освіти і науки
2019 р.

Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування
освітньої діяльності за професією 7423 Верстатник
деревообробних в е р с т а т і в ________________________________
Вих. № заяви юридичної особи
490
Вх. № заяви юридичної особи
2971/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 21.10.2019
дата 23.1 0.2019
Державний
навчальний
заклад
«Ковельський
центр
професійнотехнічної освіти»
02540060
первинна
професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання,
підвищення кваліфікації за професією
7423 Верстатник
деревообробних
верстатів

Започаткування освітньої діяльності за професіями:
Код ЗГІДНО 3
Класифікато
ром
професій
ДК 003:2010
7423

Н а й м е ну ва н н я про ф ес ії

Верстатник
деревообробних верстатів

7423

Верстатник
деревообробних верстатів

7423

Верстатник
деревообробних верстатів

Вид
професійної
підготовки

Лі ценз
ований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

первинна
професійна
підготовка
професійнотехнічне
навчання
підвищення
кваліфікації

зо

другий
(базовий)

10

перший
(початковий)

5

другий
(базовий)

освіти
----------і иажи
2019 р. №
'И
Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
______________________ (професійно-технічної) освіти______________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 8155 Оператор заправних
станцій
Вих. № заяви юридичної особи
73
Вх. № заяви юридичної особи
2983/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 03.10.2019
дата 24.1 0.201 9

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

Приватне
підприємство
технічний цен тр ТГМ»
42649385

«Експертно-

професійно-технічне
навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації
за професією 8155 Оператор заправних
станцій

Започаткування освітньої діяльності за професіями:
Код ЗГІДНО 3
Класифікато
ром
професій
ДК 003:2010

1

Найменування
професії

Вид професійної
підготовки

Ліцензоіза
ний обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

перший
(початковий),
другий
(базовий)
перший
(початковий),
другий
(базовий)
перший
(початковий),
другий
(базовий)

8155

Оператор
заправних
станцій

професійнотехнічне навчання

15

8155

Оператор
заправних
станцій

перепідготовка

15

8155

Оператор
заправних
станцій

підвищення
кваліфікації

15

? о . / о

освіти і н т н 2019 р. №

Нро розширення провадження осві тньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
______________________ (професійно-технічної) освіти____________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 8334 Водій наван тажувача
Вих. № заяви юридичної особи
74
Вх. № заяви юридичної особи
2982/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 03.10.2019
дата 24.10.2019

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

Приватне
підприємство
технічний центр ТГМ»
42649385

«Експертно-

професійно-технічне
навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації
за професією 8334 Водій навантажувача

Започаткування освітньої діяльності за професіями:
Код ЗГІДНО 3
Класифікато
ром
професій
ДК 003:2010

Найменування
професії

Вид професійної
підготовки

Ліцензова
ний обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

8334

Водій
наван і ажувача

професійнотехнічне навчання

15

8334

Водій
навантажувача

перепідготовка

15

8334

Водій
навантажувача

підвищення

15

перший
(початковий),
другий
(базовий)
перший
(початковий),
другий
(базовий)
перший
(початковий),
другий
(базовий)

кваліфікації

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері професійної
_____________________ (професійно-тех нічпої) о с в іт и ______
Започаткування освітньої діяльності за професією 8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва (категорії А2, В1, В2, С, Б1, Е1, 01, в2)
Вих. № заяви юридичної особи
498/01-16
Вх. № заяви юридичної особи
2957/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 17.10.2019
дата 22.10.2019

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

Державний
професійно-технічний
навчальний
заклад
«Сарненський
професійний аграрний ліцей»
02547197
первинна професійна підготовка за
професією
8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія А 1),
професійно-технічне
навчання
за
професією
8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія А1),
підвищення кваліфікації за професією
8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорії А2, В 1, В2, С, 0 1 , Е1, 0 1, 02)

Започаткування освітньої діяльнос ті за професією:
Код
згідно 3
Класифік
атором
професій
ДК
003:2010

8331

8331

Найм е ну ва ння пр о фе с ії

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія А 1 )
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського

Вид професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

первинна
професійна
підготовка

ЗО

други й
(базовий)

професійнотехнічне

зо

перший
(початковий)

8331

8331

8331

8331

8331

8331

8331

8331

виробництва
(категорія А1)

навчання

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія А2)
Т ракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія В 1)
Тра кто р нст- м а ш и н іст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія В2)
Тр а кто р ист- м а ш и н іст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія С)
Т ракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія 01)
Т ракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія Е1)
Тра кто р ист- м а ш и н іст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія С 1)
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва
(категорія 02)

підвищення
кваліфікації

15

другий
(базовий)

підвищення
кваліфікації

15

другий
(базовий)

підвищення
кваліфікації

15

другий
(базовий)

підвищення
кваліфікації

15

другий
(базовий)

підвищення
кваліфікації

15

другий
(базовий)

підви щення
кваліфікації

15

другий
(базовий)

підвищення
кваліфікації

15

другий
(базовий)

підвищення
кваліфікації

15

другий
(базовий)

Додаток
до наказу Міністерства освіти
науки
України в і д £ ^ ^ 2019 р. №
^ -сА -

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5169 Охоронник

Вих. № заяви юридичної особи
01/5056
Вх. № заяви юридичної особи
2960/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 18.10.2019
дата 22.10.2019
Національна академія внутрішніх справ
08751177
професійно-технічне
5169 Охоронник

навчання

за

професією

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010
5169

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)
Охоронник

Вид
професійної
підготовки
професійнотехнічне
навчання

Ліцензований
обсяг
(осіб)

300

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти
перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________освіти___________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7122 Муляр (первинна
професійна підготовка)_______________________________________________________
Вих. № заяви юридичної особи 400/04-24/19
Вх. № заяви юридичної особи
2966/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 22.10.2019
дата 23.10.2019

Вище професійне училище № 1
ІУІ. Рівне
02547062
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений Первинна професійна підготовка за
юридичною особою у заяві
професією 7122 Муляр
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК 03:2010

Найменування професії
(групи, підкласу, класу,
класифікаційного
угрупування)

Вид освітньої
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

7122

Муляр

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

Другий
(базовий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
_____________ ______________________ освіти__________________________________
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією 7423 Верстатник
деревообробних верстатів (первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації,
професійно-технічне навчання, перепідготовка)__________________________________
Вих. № заяви юридичної особи 399/04-24/19
Вх. № заяви юридичної особи
2965/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві

дата 22.10.2019
дата 23.10.2019
Вище професійне училище № 1 м. Рівне
02547062
Первинна
професійна
підготовка,
підвищення кваліфікації, професійнотехнічне навчання, перепідготовка за
професією
7423
Верстатник
деревообробних верста і ів

Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:
Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК 03:2010

Найменування професії
(групи, підкласу, класу,
класифікаційного
угрупування)

Вид освітньої
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

7423

Верстатник деревообробних
верстатів

зо

Другий
(базовий)

7423

Верстатник деревообробних
верстатів
Верстатник деревообробних
верстаті в

Первинна
професійна
підготовка
Підвищення
кваліфікації
Професійнотехнічне
навчання
Перепідготовка

15

Третій
(вищий)
Перший
(початковий)

7423

7423

Верстатник деревообробних
верстатів

15

15

Перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно
______________________________ технічної) освіти_______________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Токар судновий______
В их. № заяви юридичної особи 022/19
Вх.
№
заяви
юридичної
2924/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 11.10.2019

особи дата 21.10.2019

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«Професійнотехнічний
навчальний
заклад
«Чорноморський»
Ідентифікаційний код юридичної особи
40964286
Вид освітньої діяльності, зазначений Перепідготовка за професією 7233
юридичною особою у заяві
Токар судновий
Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код
згідно 3
Класифік
а-тором
професій
ДК
003:2010
7233

Найменування професії Вид освітньої Ліцензова
(групи, підкласу, класу, діяльності
ний обсяг
класифікаційного
(осіб)
угрупування)

Токар судновий

Перепідготовка

15

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5169 Охоронник

Вих. № заяви юридичної особи
1/2241
Вх. № заяви юридичної особи
2958/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 19.10.2019
дата 22.10.2019
Харківський національний університет внутрішніх
справ
08571096
професійно-технічне
навчання
за
5169 Охоронник;
підвищення
кваліфікації
за
5169 Охоронник

професією
професією

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код ЗГІДНО 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

5169

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Охоронник

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти

професійнотехнічне
навчання

100

перший
(початковий)

підвищення
кваліфікації

50

перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 5169 Охоронець

Вих. № заяви юридичної особи
1/2240
Вх. № заяви юридичної особи
2959/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 19.10.2019
дата 22.10.2019
Харківський національний університет внутрішніх
справ
08571096
первинна професійна підготовка за професією
5169 Охоронець;
підвищення
кваліфікації
за
професією
5169 Охоронець

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

5169

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Охоронець

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти

первинна
професійна
підготовка

100

перший
(початковий)

підвищення
кваліфікації

50

перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
______________________________________________________ ОСВІТИ________ __ _______________________________ ___________

Започаткування освітньої діяльності за професією 5122 Кухар

Вих. № заяви юридичної особи
474
Вх. № заяви юридичної особи
2997/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира
02543584
професійно-технічне
навчання
за професією
5122 Кухар;
перепідготовка за професією 5122 Кухар;
підвищення кваліфікації за професією 5122 Кухар

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

5122

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Кухар

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

професійнотехнічне
навчання

15

перепідготовка

15

підвищення
кваліфікації

15

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти
перший
(початковий)
перший
(початковий)
перший
(початковий)

до наказу Міністерства освіти і науки
України від
2019р.№

97S^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7222 Слюсар-інструментальник

Вих. № заяви юридичної особи
478
Вх. № заяви юридичної особи
2995/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира
02543584
професійно-технічне
навчання за професією
7222 Слюсар-інструментальник;
перепідготовка
за
професією
7222 Слюсарінструментальник;
підвищення кваліфікації за професією 7222 Слюсарінструментальник

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

7222

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Слюсарінструментальник

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

професійнотехнічне
навчання

15

перепідготовка

15

підвищення
кваліфікації

15

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти
перший
(початковий)
перший
(початковий)
перший
(початковий)

Додаток 3 £
до наказу Міністерства освіжи і ^пауки
України від^ " ^ 2019 р. №

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти___________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7231 Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів
Вих. № заяви юридичної особи
476
Вх. № заяви юридичної особи
2998/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира
02543584
професійно-технічне
навчання за
професією
7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів;
перепідготовка за професією 7231 Слюсар з ремонту
колісних транспортних засобів;
підвищення кваліфікації за професією 7231 Слюсар
з ремонту колісних транспортних засобів

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

7231

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)
Слюсар з ремонту
колісних
транспортних
засобів

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

професійнотехнічне
навчання

15

перепідготовка

15

підвищення
кваліфікації

15

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти
перший
(початковий)
перший
(початковий)
перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти___________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин та устаткування
Вих. № заяви юридичної особи
475
Вх. № заяви юридичної особи
2996/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира
02543584
професійно-технічне
навчання
за
професією
7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування;
перепідготовка за професією 7233 Слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин та устаткування;
підвищення кваліфікації за професією 7233 Слюсар
з ремонту сільськогосподарських машин та
устаткування

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

професійнотехнічне
навчання
7233

Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
перепідготовка
машин та
устаткування
підвищення
кваліфікації

Ліцензований
Рівень
обсяг
професійної
(осіб)
(професійнотехнічної)
освіти
15

перший
(початковий)

15

перший
(початковий)

15

перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар-ремонтник

Вих. № заяви юридичної особи
479
Вх. № заяви юридичної особи
2994/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира
02543584
професійно-технічне
навчання
за професією
7233 Слюсар-ремонтник;
перепідготовка
за
професією
7233 Слюсарремонтник;
підвищення кваліфікації за професією 7233 Слюсарремонтник

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

7233

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Слюсарремонтник

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

професійнотехнічне
навчання

15

перепідготовка

15

підвищення
кваліфікації

15

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти
перший
(початковий)
перший
(початковий)
перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти___________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з механоскладальних
робіт
Вих. № заяви юридичної особи
480
Вх. № заяви юридичної особи
2993/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира
02543584
професійно-технічне
навчання
за професією
7233 Слюсар з механоскладальних робіт;
перепідготовка за професією 7233 Слюсар з
механоскладальних робіт;
підвищення кваліфікації за професією 7233 Слюсар
з механоскладальних робіт

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

професійнотехнічне
навчання

7233

Слюсар з
механоскладальних
перепідготовка
робіт
підвищення
кваліфікації

Ліцензований
обсяг
(осіб)

15
15
15

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
перший
(початковий)
перший
(початковий)
перший
(початковий)

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________ освіти___________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професією 7233 Слюсар з ремонту дорожньобудівельних машин та тракторів
Вих. № заяви юридичної особи
477
Вх. № заяви юридичної особи
2992/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид підготовки, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 24.10.2019
Центр професійно-технічної освіти м. Житомира
02543584
професійно-технічне
навчання
за
професією
7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних
машин та тракторів;
перепідготовка за професією 7233 Слюсар з ремонту
дорожньо-будівельних машин та тракторів;
підвищення кваліфікації за професією 7233 Слюсар
з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3
Класифікатором
професій
ДК 003:2010

7233

Найменування
професії (класу
класифікаційного
угрупування)
Слюсар з ремонту
дорожньобудівельних
машин та
тракторів

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

професійнотехнічне
навчання

15

перепідготовка

15

підвищення
кваліфікації

15

Рівень
професійної
(професійнотехнічної) освіти
перший
(початковий)
перший
(початковий)
перший
(початковий)

до наказу Мшіртерства освіти Е_-науки
України від
/ ^ 2019 р. № у у ^ >

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної)
___________________________________освіти___________________________________
Започаткування
провадження
освітньої
діяльності
за
професією
7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж (первинна професійна
підготовка, професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації)
Вих. № заяви юридичної особи 128
Вх. № заяви юридичної особи
2980/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 09.10.2019
дата 24.10.2019

Державний
навчальний
заклад
«Бучацьке
професійно-технічне
училище»
Ідентифікаційний код юридичної особи
02547547
Вид освітньої діяльності, зазначений Первинна
професійна
підготовка,
юридичною особою у заяві
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка, підвищення кваліфікації
за професією 7137 Електромонтажник з
освітлення та освітлювальних мереж
Започаткування провадження освітньої діяльності за професією:

Код згідно
3
Класифіка
тором
професій
ДК 03:2010

Найменування професії
(групи, підкласу, класу,
класифікаційного
угрупування)

Вид освітньої
діяльності

Ліцензо
ваний
обсяг
(осіб)

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

7137

Електромонтажник з
освітлення та
освітлювальних мереж

Первинна
професійна
підготовка

ЗО

7137

Електромонтажник з
освітлення та
освітлювальних мереж

Професійнотехнічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

20

Другий
(базовий)
Третій
(вищий)
Перший
(початковий)
Другий
(базовий)
Третій
(базовий)

1
І

•
!,
■• * } • і
Перелік ліцензіатів,
і
яким оформлено ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти
*

№ :
з/п
4.
2.
3.

Н

.

Найменування ліцензіатів

];

Вищий навчальний заклад Кіровоградський кооперативний коледж
економіки і права імені М. П. Сая Кіровоградської обласної спілки
споживчих товариств
і ;;
у
Житомирський агротехнічний коледж
"
■
■
,' ■
•
* 1 і•
Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради
«Обухівський медичний коледж»

4.

Вище професійне училище № 17

5.

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівське вище
професійне училище побутового обслуговування»

6.

Одеська національна академія зв'язку ім. 0 . С. Попова

7.

Івано-Франківський базовий медичний коледж

8.

«Київський кооперативний інститут бізнесу і права»

9.

Вищий навчальний заклад «Одеська державна академія технічного
регулювання та якості»
і

;

10. Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська
11. Національна металургійна академія України
;
Державний вищий навчальний заклад «Білоцерківський механіко12.
енергетичний технікум»
,
і:
базовий медичний коледж'
13. Хмельницький
і .

і ■; ‘

14. Івано-Франківський державний коледж технологій:та бізнесу
15. Таврійський національний університет ігфені В. І. Вернадського
16. Національна металургійна академія України
17. Криворізький державний комерційно-економічний;технікум
: і:'

1

!ї

1І

І
18.

2

Державний навчальний заклад «Гадяцьке вище професійне;аграрне
училище»

19. Новоград-Волинський промислово-економічний технікум
20. Селидівський гірничий технікум

1

-1

:

І

21. Кременецький медичний коледж імені Арсена Річинського
5і
22. Прилуцький агротехнічний коледж
І

України від

2019 р. №

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцеезіату у сфері фахової еередвищ ої освіти
•відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. Лі заяви юридичної особи
263
Бх. ЛІ заяви юридичної особи
3307/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
І.
!

Галузь знань

дата 27.09.2019
дата 15.10.2019
Вищий
навчальний заклад
в
і
Кіровоградський кооперативний коледж ,
економіки і права імені М. П. Сая
Кіровоградської обласної спілки
споживчих товариств
01788256

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

і* * 3* і;
і
!

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
і 07
і і.

У правління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування

65

У правління та
адміністрування

072

Фінанси,
банківська справа
та страхування

45

.

іЛ
;
і мі
:
І 2
!
,
і
07
г -ч

і

;
и/
' 4. 1

Управління та
адміністрування

075

Маркетинг

зо

Управління та
адміністрування

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

65

і
с,

05

І

Право

081

Право

85

12

і

інформаційні

121

Інженерія

40
і

технології

і

програмного
забезпечення

1
1
і „
!

12

Інформаційні
технології

123

Комп'ютерна
інженерія

40

Офармлєннж ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. ДІДзаяви юридичної особи

дата 02.10.2019

335
Ех, Д'і; заяви юридичної особи
3306/0/10-19; 3519/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
і . т і Шифр Галузь знань
1з/п і галузі
! знань

1

дата 11.10.2019; 28.10.2019
Житомирський агротехнічний коледж
00727966

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

;

«

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

! і-"ї •,■
;
і 20

Аграрні науки та
продовольство

208

Агроінженерія

145

;

70

Аграрні науки та
продовольство

201

Агрономія

100

і 'М
і

14

Електрична
інженерія

141

Електр оенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

85

: 4 '
; -і

і9

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

150

12

Інформаційні
технології

122

Комп’ютерні науки

50

07

Управління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування

50

_
0/

Управління та
адміністрування

072

Фінанси,
банківська справа
та страхування

60

075

Маркетинг

і
25
і
______________ 1

,
“ ‘і

і

j

! ,, і

і

!

і

*"!

і
і
!

;
ч
:

:

І
О

,

:А

А

п

и/

,

Управління та

1

адміні стрування

!1 V.
0
07

Управління та
адміністрування

05

Соціальні та
поведінкові науки

і
І 10.

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

25

051

Економіка

зо

Д ля відокремлених структурних підрозділів
В ерхівеяеська філія Ж итомирського агротехнічного коледжу
(Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу ю ридичної особи 00727943)
П ідготовка фахового молодшого бакалавра
і
20
А1
—
|
-Л
і
А*, 20

Аграрні науки та
продовольство

201

Агрономія

150

Аграрні науки та
продовольство

206

Садово-паркове
господарство

50

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Іи х. JY; заяви юридичної особи

дата 07.10.2019

151
Бх, .Xk заяви юридичної особи
3298/0/10-19
Найменування юридичної особи

ідентифікаційний код юридичної

дата 11.10.2019
Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради «Обухівський
медичний коледж»
02011367

ОСООТІ
:
і Шифр Галузь знань
Із/п 1галузі
з/лзь
Ч

і

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

і

!і

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
’

1

2 2

Охорона здоров'я

223

Медсестринство

120

1

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
лїцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

І Еих, і Е заяви юридичної особи
03/433
Вх. Ш заяви юридичної особи
3288/0/10-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
4«V Шифр Галузь знань
з/її галузі

дата 20.09.2019
дата 11.10.2019
Вище професійне училище № 17
02541444

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

знань

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

іі •

2.

3д.

О
■<ї

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
Управління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування

ЗО

14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

ЗО

13

Механічна
інженерія

133

Г алузеве
машинобудування

ЗО

Механічна
інженерія

131

Прикладна
механіка

зо

13

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
лщ еезш ту у сфері фахової передвищої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

ьт-іх. Дн заяви юридичної особи

дата 26.09.2019

364/01-07
1 Вх. № заяви юридичної особи
3292/0/10-19
Найменування юридичної особи

ідентифікаційний код юридичної
особи
КГо Шифр Галузь знань
3/г- галузі
ЗІїВ-йЬ

дата 11.10.2019
Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Чернігівське вище
професійне училище побутового
обслуговування»
02548895

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра

2.

02

Культура і
мистецтво

со

1.

Виробництво та
технології

022

Дизайн

60

182

Технології легкої
промисловості

ЗО

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцеезіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

! Вих. № заяви юридичної особи
01-23-106
Вх. № заяви юридичної особи
3323/0/10-19
Найменування юридичної особи
________________

Ідентифікаційний код юридичної

дата 09.10.2019
дата 16.10.2019
Одеська національна академія зв'язку
ім. О. С. Попова
01180116

особи
: Л2 Пік р Галузь знань
:•З/П галузі

і

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

знань

і

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

Д ля відокремлених структурних підрозділів
: кол ед ж з в ’язку та інформатизації Одеської національної академії зв язку
їм. Ос С. П опова (ідентифікаційний код відокремленого нідрозділу
юридичної особи - 26365213)
П ідготовка фахового молодшого бакалавра
і -і .

; 2.

і
г

А
1’

07

Управління та
адміністрування

12

Інформаційні
технології

і/
17

071

Облік та
оподаткування

зо

121

Інженерія
програмного
забезпечення

50

Інформаційні
технології

122

Комп'ютерні науки

60

Електроніка та
телекомунікації

172

Телекомунікації та
радіотехніка

470

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцеизіату у сфері фахової передвнщ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

| Вих, № заяви юридичної особи

дата 07.10.2019

195
Вх. дк заяви юридичної особи
3324/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
1№ -ЦІ 1
_ /_
галузі

Галузьзнань

дата 16.10.2019
Івано-Франківський базовий медичний
коледж
02011321

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

знань

1

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
І

22

і Охорона здоров'я

223

Медсестринство

300

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцеш іату у сфері фахової нередвищ ої освіти
(відповідно д о пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. /Ї2 заяви юридичної особи

дата 11.10.2019

265
1Вх, >"о заяви юридичної особи
3314/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Шифр Галузь знань
галузі
знань

дата 16.10.2019
«Київський кооперативний інститут
бізнесу і права»
01788243

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

і
1

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

Для відокремлених структурних підрозділів
Е ко^ом іко-правовий коледж Київського кооперативного інституту
бізнесу і нрава (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу
юридичної особи - 37716752)
П ідготовка фахового молодшого бакалавра

1! Г
д
о\оО

Право

081

Право

100

ив

Соціальні та
поведінкові науки

051

Економіка

50

00
‘

Управління та
адміністрування

075

Маркетинг

60

4.

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси,
банківська справа
та страхування

80

4;

07

X : 07

Управління та
адміністрування
Управління та

1

І

і

071

Облік і
оподаткування

50

076

Підприємництво,
торгівля та біржова

150

і

діяльність

адміністрування
_ ..

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

60

18

Виробництво та
технології

181

Харчові технології

75

24

Сфера
обслуговування

241

Г отельноресторанна справа

80

■«

7.

»•
9.

О ф орм лееня ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих,

заяви юридичної особи
474/01-10
Вх.
заяви юридичної особи
3296/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
е~\. Г~- П

лг,
з/п

С
~-

дата 09.10.2019
дата 11.10.2019
Вищий навчальний заклад «Одеська
державна академія технічного
регулювання та якості»
35178067

ТЛ
х; їх

Шифр
галузі
знань

Галузь знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

____

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

Д ля відокремлених структурних підрозділів
Коледж Вищого навчального закладу «Одеська державна академія
технічного регулю вання та якості» (ідентифікаційний код
відокремленого підрозділу юридичної особи - 35179998)
П ідготовка фахового молодшого бакалавра
14

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

120

15

Автоматизація та
приладобудування

152

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

340

24

Сфера
обслуговування

241

Г отельнсресторанна справа

ЗО

і1,

2.

3.

Білоцерківська філія Вищого навчального закладу «О деська державна
академія технічного регулю вання та якості» (ідентифікаційний код
відокремленого підрозділу юридичної особи - 35179940)

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
15
1.

Автоматизація та
приладобудування

152

Метрологія та
інформаційновимірювальна
техніка

90

аутси

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвнщ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Ь ех. Л:і2 заяви юридичної особи

дата 27.09.2019

226/01
Бх. лг5 заяви юридичної особи
3316/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
аа2
з/п

Галузь знань
галузі

дата 16.10.2019
Вище професійне училище № 13 м.
Івано-Франківська
03069529

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

знань
1

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
27
1 х.

Транспорт

274

Автомобільний
транспорт

зо

О форм лення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцеезіату у сфері фахової передвищ ої освіти
( в і д п о в і д е о до

пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. Лгз заяви юридичної особи

дата 03.10.2019

01-17/603
Вх.
заяви юридичної особи
3322/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної
особи
“ттгт- •. Галузь знань
; 3/П галузі

дата 16.10.2019
Національна металургійна академія
України
02070766

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

знань

і

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

Д ля відокремлених структурних підрозділів
ълх'їзодї.зький технічний коледж Н аціональної металургійної академії
У"країни (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної
особи - 00193329)
П ідготовка фахового молодшого бакалавра
05

Соціальні та
повєдінкові науки

■і
л
, ~*

'1

051

Економіка

25

ю

З-7”правління та
адміністрування

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

зо

1.11/
О

Природничі науки

102

Хімія

зо

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології

зо

Г алузєве
машинобудування

50

і

4.

Ч

Автоматизація та
приладобудування

15

11«3
і

Механічна
інженерія

133

І!
|
1

ІІ! 6.
__

14

Електрична
інженерія

144

Т еплоенергетика

ЗО

16

Хімічна та
біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

ЗО

і

7-

Оформленим ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно д о пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

і Бих. Де заиви юридичної особи
170
Ех. ]'Е. з й л в и ю р и д и ч н о ї особи
3343/0/10-19
Найменування юридичної особи

дентпфіхаційний код юридичної
особи
і Еї ! ІІлгС-Р Галузь знань
У: галузі
І знань
Іі.

]

дата 17.10.2019
Державний вищий навчальний
«Білоцерківський механікоенергетичний технікум»
05536685

за кл а д

1

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

!

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра

і

і
і» ;
і
;
і*

дата 08.10.2019

13

Механічна
інженерія

131

Прикладна
механіка

60

1Л
! 14
'
|

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

60

Хімічна та
біоінженерія

161

Хімічні технології
та інженерія

60

і
3. і

16

і

1І
і

О ф орм лееня ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвкщу освіту»)

Вкх. ;Гз заяви юридичної особи

дата 08.10.2019

165

В:х, /В заяви юридичної особи

дата 17.10.2019

3325/0/10-19
Найменування юридичної особи

ідентифікаційний код юридичної

Хмельницький базовий медичний
коледж
02010965

ОСОбіІ
і

; :В :л;о Галузь знань
з/п і галузі
і
. ‘
1знань
■

і л

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

!

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
:

І 22
* ■
: ' ;

Охорона
здоров’я

223

Медсестринство

190

: 22

Охорона
здоров’я

226

Фармація,
промислова
фармація

50

і

!

|

і
і

О формления ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відпозідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

заяви юридичної особи
01-08/59
Е х . Ей заяви юридичної особи
3329/0/10-19
.Найменування юридичної особи
В

е х

. .т

Ідентифікаційний код юридичної

дата 03.10.2019
і

дата 17.10.2019
і

Івано-Франківський державний коледж
технологій та бізнесу
Г0Ї566100

іі
__________ _________________ ___________________ ________________ і

ч. СООіІ

Галузь знань
3/П | і сЦТуд»!
1знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг, осіб
(на одному
курс! (році |
н авчанн я)

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
071

Облік і
оподаткування

о
оо

072

Фінанси,
банківська справа
та страхування

125

І Гг'
!

Управління та
адміністрування

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

75

со

Виробництво та
*
...
технологи

181

Харчові технології

90

І

і . 1 и/
\
2, ! 07
і

Управління та
адміністрування
Управління та
ад міні стрування

і
і

і

-

і

:
і

Сфера
обслуговування

241

Г отельноресторанна справа

55

Сфера
, 1
С'с і■ Л-1
О
обслуговування

242

Туризм

85

^. - 1• 24

і
іі
!
і

і

гі

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи

дата 16.10.2019

09/19-1054
Ех. М заяви юридичної особи
3350/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної

дата 18.10.2019
Таврійський національний університет
імені В. І. Вернадського
02070967

і
1

______________________________________________________________________________________________________________________ і

*2 і 11ІПи]3 Галузь знань
• з,!її Іі —
, —*
галузі

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

і знань

|

!

і
|

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

Д ля відокремлених структурних підрозділів
Кш пськмй коледж міського господарства Таврійського національного
університету імені В. І. Вернадського (ідентифікаційний код
_______ відокремленого підрозділу юридичної особи - 41120203)_______
П ідготовка фахового молодшого бакалавра
1
і
!
; і. і 02
!
і
___ і___—
___
•;
і*
:
і

І 07
І
1
і 12

;

і

А ■ 14
: ' 1
і
1
: 5. і 15

029

Інформаційна,
бібліотечна та
архівна справа

80

У правління та
адміністрування

073

Менеджмент

25

Інформаційні
технології

123

Комп’ютерна
інженерія

50

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

105

151

Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані

зо

Культура і
мистецтво

—

Електрична
інженерія
Автоматизація та
приладобудування

технології

6.

18

Виробництво та
технології

19

Архітектура та
будівництво

і
п
і .

1 8 3

Технології захисту
навколишнього
середовища

5 0

1 9 2

Будівництво та
цивільна інженерія

9 0

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
лщ ензіату у сфері фахової передвищш ОСВІТИ
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

В ех , Лв заяви юридичної особи
01-17/609
Ех. гУ заяви юридичної особи
3348/0/10-19
Найменування юридичної особи
центисрікаційний код юридичної
иСОС-пі

дата 08.10.2019
дата 18.10.2019
Національна металургійна академія
України
02070766

' : І<-тг І ' Галузь знань
Найменування
Код
Ліцензований
•'** і
З/Тт ; галузі
обсяг, осіб
спеціальності
спеціальності
!і знач*
(на едкому
курсі (році
І
навчання)
і
Для відокремлених структурних підрозділів
К ри ворізький коледж Н аціональної м еталургійної академії У країни
ґл
-4 0 0 ^1
«^
•
«
є
ьо
я*
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 00193269)
П ідготовка фахового молодшого бакалавра
015

Професійна освіта
(Енергетика)

Освіта/Педагогіка

015

Професійна освіта
(Металургія)

25

Механічна
інженерія

133

Г алузеве
машинобудування

50

Механічна
інженерія

136

Металургія

120

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

Освіта/Педагогіка

25

!

і
2. І ^

і
і

^-3■ іі
\

ьл

■ 1 1

!
5.

і
■
;)

“

14

Електрична
інженерія

і
|

і
І
!
50

і

!
і.

5

»

•

#

о

в

»

е

о ф о р м л ен н я ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих, X* заяви юридичної особи
743
Вх.
З а Я В И ЮРИДИЧНОЇ Особи
3349/0/10-19
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної

дата 11.10.2019
дата 18.10.2019
Криворізький державний комерційноекономічний технікум
01565922

*-

л Ь т ,
о с О о .-.

■: :а І Ш ж р
; з/п | галузі

Галузь знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
і

Iі- 1 *

і
•
і

;

і 07
і
1
3. '
і

V
;

і
!

58

Управління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування
“

35

Управління та
адміністрування

076

Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

125

Виробництво та
технології

181

Харчові технології

135
і

!

24

Сфера
обслуговування

241

Г отельноресторанна справа

7<

!
і
іі

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідне до пзшкту б частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Б ЕХ. М; заяви юридичної особи
864
Ех. ]Е заяви юридичної особи
3362/0/10-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
ССООіі
1

і Шифр

Галузь знань

'3/1-1 ! і іиіУл1
і| ЗЕЯг-Ь
і

дата 16.10.2019
дата 18.10.2019
Новоград-Волинський промисловоекойомічний технікум
05395894

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
Управління та
и-1 і адміністрування
!
"

1

071

Облік і
оподаткування

зо
і

076

Підприємництво,
торгівля та
біржова діяльність

зо

Інформаційні
технології

123

Комп'ютерна
інженерія

90

1
1^
\ А-• ), и

Механічна
інженерія

131

Прикладна
механіка

зо

-. 4 '

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

80

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

60

Управління та
адміністрування

і 3. : 1/-

/ і ^?і

,

;

і

1
і

.
,

_.

і

< ,1 19
о.

!

!і
і
і
1

Додаток

™

Оформлемня ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвнщої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

іВ

юридичної особи
02/141
і Вх. /Т З ' Я В И юридичної особи
3360/0/10-19
і Найменування юридичної особи

дата 11.10.2019

і Ідентифікаційний код юридичної
: ОСОбЧ

00173410

е х

, і ч2 з а я в и

. П і Шифр
з/'п і галузі
і знань
І

і сілузь знань

дата 18.10.2019
Селидівський гірничий технікум

Код
спеціальності

І
Найменування
спеціальності

І

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
3/

Управління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування

25

і8

виробництво та
технології

184

Гірництво

250

Транспорт

274

1

Автомобільний
транспорт

; 2-7
1
і

275

Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

і

.

__

!

”

і
!

І

і

п

;

2

і

5°

і

4

Транспорт

І

і
І
1
1

1

40

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліщензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. ./Із заяви юридичної особи
245
1Вх.
заяви юридичної особи
3363/0/10-19
1Найменування юридичної особи

Ш

Ідентифікаційний код юридичної
особи
' - Т'.г.уп І алузь знань
, й і галузі
І

і

дата 07.10.2019
дата 18.10.2019
Кременецький медичний коледж імені
Арсена Річинського
02011605

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

і:

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
1. . іі 73
! * І
1

. _______

Охорона
здоров’я

223

Медсестринство

180

Додаток

/

0 *

/

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ллцензіату у сфері фахової передвнщої освіти
( з ід л о б ід е о до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

В'Ш, „ заяви юридичної особи
259
! Бх, д'з заяви юридичної особи
3355/0/10-19
Кай: сенуванкя: юридичної особи

ідентифікаційний код юридичної
0'БСД'ТІ
“

І
г’.І-'
з/іі ■талуіі
і знань

Галузь знань

дата 07.10.2019
дата 18.10.2019

і

Державний навчальний заклад
«Гадяцьке вище професійне аграрне
училище»
1)2546921
1

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

!

і
і

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

Підготовка фахового молодшого бакалавра

й

! "0
!. і

Аграрні науки та
продовольство

208

Агроінженерія

ЗО

18

Виробництво та
технології

181

Харчові технології

ЗО

!

О формлення ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вех . ІА заяви юридичної особи

дата 25.09.2019

378
Зх. Кз заяви юридичної особи
3354/0/10-19
Найі-іенування юридичної особи

Прилуцький агротехнічний коледж

ідентифікаційний код юридичної

00729149

дата 18.10.2019

! .-'х0 іА.тд
> г-

Т Г ’ , - ’.

1—

і алузь знань

і з/п і галузі
ї

і ^ТДОТ-УІД

і

|

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

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

П ідготовка фахового молодшого бакалавра
| |

і

:

і

19

Архітектура та
будівництво

192

Будівництво та
цивільна інженерія

190

іО

Архітектура та
будівництво

193

Геодезія та
землеустрій

90

Електрична
інженерія

141

Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

120

2. !
1
!
!о

и

1

~>ш :

і

!
і
і

12

Інформаційні
технології

123

Комп'ютерна
інженерія

50

!

07

Управління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування

ЗО

І4

1

!
•
:

;

і

Перелік ліцензіатів,
,
яким звужено провадження освітньої
діяльності
і
у сфері вищої освіти
№
з/п

Найменування ліцензіатів

1.

Східноєвропейський національний університет [імені Лесі Українки

2.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

3.

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»
'. :

4.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

5.

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

6.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені
Володимира Винниченка

7. ' Державний університет інфраструктури та технологій
. :8. . Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
.9. . Одеський державний аграрний університет
10.

Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний
університет «Народна українська академія»

Додаток 5_, /

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вих. № заяв юридичної особи
03-26/01/2699
Вх. № заяви юридичної особи
3370/0/10-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи

дата 16.10.2019
дата

21.10.2019

Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки
02125102
Коледж технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки
01566465

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки,
спеціальностями:
Існуючий

Після
звуження
Шифр та
Код та найменування
Ліцензований обсяг
найменування галузі
спеціальності
Існуючий
Після
знань
(д.ф.н./з.ф.н./
звуження
в.ф.н.)
(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,
від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів
0101
Педагогічна 6.010101 Дошкільна освіта
20/30/0
0/0/0
освіта
0201 Культура
6.020101 Культурологія
25/20/0
0/0/0
0201 Культура
6.020103 Музейна справа та
25/25/0
0/0/0
охорона пам’яток історії та
культури
0201 Культура
6.020105 Документознавство
50/20/0
0/0/0
та інформаційна діяльність

0202 Мистецтво
0202 Мистецтво
0203
Гуманітарні
науки
0301
Соціальнополітичні науки
0301
Соціальнополітичні науки
0302
Міжнародні
відносини
0302
Міжнародні
відносини
0302
Міжнародні
відносини
0302
Міжнародні
відносини
0303 Журналістика
та інформація
0303 Журналістика
та інформація
0305 Економіка та
підприємництво
0305 Економіка та
підприємництво
0305 Економіка та
підприємництво
0305 Економіка та
підприємництво
0306 Менеджмент і
адміністрування
0401
Природничі
науки
0402
Фізикоматематичні науки
0402
Фізикоматематичні науки
0513
Хімічна
технологія
та
інженерія
0901
Сільське
господарство
і
лісництво
1301
Соціальне
забезпечення
1401
Сфера
обслуговування
1701 Інформаційна

6.020202 Хореографія
6.020204 Музичне мистецтво
6.020301 Філософія

20/10/0
25/25/0
40/0/0

0/0/0
0/0/0
0/0/0

6.030103
Практична
психологія
6.030104 Політологія

25/0/0

0/0/0

50/25/0

0/0/0

30/0/0

0/0/0

50/0/0

0/0/0

6.030201
Міжнародні
відносини
6.030203
Міжнародні
економічні відносини
6.030204
Міжнародна
інформація
6.030205 Країнознавство

30/0/0

0/0/0

40/0/0

0/0/0

6.030301 Журналістика

25/0/0

0/0/0

6.030303 Видавнича справа та
редагування
6.030501 Економічна теорія

25/0/0

0/0/0

20/0/0

0/0/0

6.030504
Економіка
підприємства
6.030508 Фінанси і кредит

50/50/0

0/0/0

60/60/0

0/0/0

6.030509 Облік і аудит

60/60/0

0/0/0

6.030601 Менеджмент

40/20/0

0/0/0

6.040101 Хімія

45/0/0

0/0/0

6.040203 Фізика

40/0/0

0/0/0

6.040204 Прикладна фізика

20/0/0

0/0/0

6.051301 Хімічна технологія

20/0/0

0/0/0

6.090103 Лісове і садовопаркове господарство

25/25/0

0/0/0

6.130102 Соціальна робота

25/0/0

0/0/0

6.140101 Готельно-ресторанна
справа
6.170103
Управління

25/15/0

0/0/0

25/0/0

0/0/0

безпека

інформаційною безпекою
Для відокремлених структурних підрозділів:
Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки
(адреса коледжу: 43010 м. Луцьк, пр. Волі, буд. 51)
ідентифікаційний код 01566465
Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 20.06.2007 р. №839)
Підготовка молодших спеціалістів
0304 Право
5.03040101 Правознавство
50/0/0
0/0/0
0305 Економіка та 5.03050802
Оціночна
50/0/0
0/0/0
підприємництво
діяльність
0305 Економіка та 5.03050901
Бухгалтерський
0/0/0
70/0/0
облік
підприємництво
0305 Економіка та 5.03051001 Товарознавство та
100/25/0
0/0/0
підприємництво
комерційна діяльність
0517
Харчова 5.05170101
60/25/0
0/0/0
Виробництво
промисловість
та харчової продукції
переробка
сільськогосподарськ
ої продукції
1401
Сфера 5.14010102
Ресторанне
30/0/0
0/0/0
обслуговування
обслуговування
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з
Актом узгодження переліку спеціальностей , за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та
ліцензованого обсягу
Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти. За переліком постанови КМУ
від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати
набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з
02.02.2016 року).
№
Шифр і назва
Код і
Ліцензований
з/п
галузі знань
найменування спеціальності
Встановити
обсяг
1.
2.

1.
2.

п
J.

Підготовка спеціалістів
01 Освіта
014 Середня освіта(Мова і
література (французька))
05 Соціальні та 056 Міжнародні економічні
поведінкові
відносини
науки
Підготовка магістрів
01 Освіта
011 Науки про освіту
05 Соціальні та 055 Міжнародні відносини,
поведінкові
суспільні
комунікації
та
науки
регіональні студії
05 Соціальні та 056 Міжнародні економічні

5

0

50

0

15
зо

0
0

10

0

4.
5.

1.

поведінкові
науки
07 Управління та
адміністрування
22
Охорона
здоров’я

відносини
074 Публічне управління та
адміністрування
227 Фізична реабілітація

Підготовка докторів філософії
Охорона 227 Фізична реабілітація

50

0

50

0

22
5
0
здоров’я
Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за напрямами підготовки,
спеціальностями:
Існуючий
Після
звуження
Шифр та
Ліцензований обсяг
Код та найменування
спеціальності
найменування галузі
Існуючий
Після
знань
(д.ф.н./з.ф.н./
звуження
в.ф.н.)
(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,
від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів
90/150/0
0/15/0
0101
Педагогічна 6.010102 Початкова освіта
освіта
0101
Педагогічна 6.010106 Соціальна педагогіка
50/75/0
0/15/0
освіта
0102
Фізичне 6.010201 Фізичне виховання
50/75/0
0/25/0
виховання, спорт і
здоров’я людини
0102
Фізичне 6.010202 Спорт
30/30/0
0/5/0
виховання, спорт і
здоров’я людини
40/40/0
0102
Фізичне 6.010203 Здоров’я людини
0/15/0
виховання, спорт і
здоров’я людини
6.020205
Образотворче
0202 Мистецтво
25/25/0
0/5/0
мистецтво
0203
Гуманітарні 6.020302 Історія
75/75/0
0/15/0
науки
0203
Гуманітарні 6.020303 Філологія
330/180/0
0/35/0
науки
0301
Соціально- 6.030101 Соціологія
35/30/0
0/5/0
політичні науки
0301
Соціально- 6.030102 Психологія
0/25/0
50/75/0
політичні науки
0304 Право
6.030401 Правознавство
90/60/0
0/40/0
0401
Природничі 6.040102 Біологія
60/120/0
0/20/0

науки
0401
науки
0401
науки

Природничі 6.040104 Географія

100/50/0

0/15/0

Природничі 6.040106 Екологія, охорона
35/35/0
0/5/0
навколишнього середовища та
збалансоване
природокористування
0402
Фізико- 6.040201 Математика
75/25/0
0/5/0
математичні науки
0403 Системні науки 6.040302 Інформатика
50/25/0
0/5/0
та кібернетика
0801
Геодезія та 6.080101 Геодезія, картографія
25/25/0
0/5/0
землеустрій
та землеустрій
1401
Сфера 6.140103 Туризм
25/25/0
0/10/0
обслуговування
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з
Актом узгодження переліку спеціальностей , за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та
ліцензованого обсягу
Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти. За переліком постанови КМУ
від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати
набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з
02.02.2016 року).
№
Шифр і назва
Код і
Ліцензований
з/п
галузі знань
найменування спеціальності
Встановити
обсяг
01 Освіта /
Педагогіка
01 Освіта /
2.
Педагогіка
01 Освіта/
О
2).
Педагогіка
01 Освіта /
4.
Педагогіка
01 Освіта/
5.
Педагогіка
01 Освіта/
6.
Педагогіка
01 Освіта/
7.
Педагогіка
01 Освіта /
8.
Педагогіка
02 Культура і
9.
мистецтво
10. 02 Культура і
1.

Підготовка бакалаврів
012 Дошкільна освіта

100

70

013 Початкова освіта

180

ПО

014
Середня
освіта
(Українська мова і література)
014 Середня освіта (Мова і
література (англійська))
014 Середня освіта (Мова і
література (німецька))
014 Середня освіта(Мова і
література (французька))
014 Середня освіта (Географія)

105

85

80

60

20

15

10

5

70

60

014 Середня освіта (Фізична
культура)
027
Музеєзнавство,
пам’яткознавство
029 Інформаційна, бібліотечна

100

80

50

зо

70

40

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.

мистецтво
та архівна справа
03 Гуманітарні
032 Історія та археологія
науки
03 Гуманітарні
034 Культурологія
науки
03 Гуманітарні
035 Філологія
науки
05 Соціальні та 052 Політологія
поведінкові
науки
05 Соціальні та 055 Міжнародні відносини,
поведінкові
суспільні
комунікації
та
регіональні студії
науки
05 Соціальні та 056 Міжнародні економічні
поведінкові
відносини
науки
071 Облік і оподаткування
07 Управління
та
адміністрування
07 Управління
072
Фінанси,
банківська
справа та страхування
та
адміністрування
09 Біологія
091 Біологія
10 Природничі
101 Екологія
науки
10 Природничі
103 Науки про Землю
науки
10 Природничі
106 Географія
науки
12 Інформаційні 122 Комп’ютерні науки та
технології
інформаційні технології
19 Архітектура
193 Геодезія та землеустрій
та будівництво
20 Аграрні
206
Садово-паркове
науки та
господарство
продовольство
22 Охорона
227 Фізична реабілітація
здоров’я
22 Охорона
227
Фізична
терапія,
здоров’я
ерготерапія
23 Соціальна
231 Соціальна робота
робота
24 Сфера
241
Готельно-ресторанна
обслуговування справа
24 Сфера
242 Туризм
обслуговування
29 Міжнародні
291 Міжнародні відносини,
відносини
суспільні
комунікації
та

70

60

35

зо

255

250

75

45

100

70

50

20

120

90

120

90

120
55

100
35

50

40

70

40

50

40

45

ЗО

50

20

80

25

80

70

60

50

40

35

45

40

100

70

32.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

регіональні студії
29 Міжнародні
292 Міжнародні економічні
відносини
відносини
Підготовка спеціалістів
01 Освіта
012 Дошкільна освіта
01 Освіта
013 Початкова освіта
01 Освіта
014
Середня
освіта
(Українська мова і література)
01 Освіта
014 Середня освіта (Мова і
література (англійська))
01 Освіта
014 Середня освіта (Фізика)
01 Освіта
014
Середня
освіта
(Інформатика)
01 Освіта
014 Середня освіта (Фізична
культура)
03 Гуманітарні 032 Історія та археологія
науки
05 Соціальні та 053 Психологія
поведінкові
науки
07 Управління 072
Фінанси,
банківська
та
справа та страхування
адміністрування
08 Право
081 Право
09 Біологія
091 Біологія
10 Природничі 103 Науки про Землю
науки
12 Інформаційні 122 Комп’ютерні науки та
технології
інформаційні технології
22
Охорона 227 Фізична реабілітація
здоров’я
23
Соціальна 231 Соціальна робота
робота
Підготовка магістрів
01 Освіта /
014 Середня освіта (Мова і
Педагогіка
література (німецька))
01 Освіта/
014 Середня освіта (Біологія)
Педагогіка
01 Освіта /
017 Фізична культура і спорт
Педагогіка
02 Культура і
027
Музеєзнавство,
мистецтво
пам ’яткознавство
02 Культура і
029 Інформаційна, бібліотечна
мистецтво
та архівна справа
03 Гуманітарні
032 Історія та археологія
науки
03 Гуманітарні
035 Філологія

50

40

20
20
20

5
5
5

35

5

15
10

5
5

10

5

15

5

25

5

10

5

125
10
10

5
5
5

20

5

10

5

10

5

20

5

зо

20

50

40

20

15

ЗО

20

80

50

300

250

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.

науки
05 Соціальні та
поведінкові
науки
05 Соціальні та
поведінкові
науки
07 Управління
та
адміністрування
07 Управління
та
адміністрування
10 Природничі
науки
22 Охорона
здоров’я
28 Публічне
управління та
адміністрування
01 Освіта
01 Освіта /
Педагогіка
03 Гуманітарні
науки
03 Гуманітарні
науки

052 Політологія

20

15

054 Соціологія

20

15

072
Фінанси,
банківська
справа та страхування

50

40

073 Менеджмент

175

150

101 Екологія

65

35

227
Фізична
терапія,
ерготерапія
281 Публічне управління та
адміністрування

70

50

50

40

Підготовка докторів філософії
011 Науки про освіту
01 1 Освітні, педагогічні науки

10
10

5
5

032 Історія та археологія

10

5

035 Філологія

15

10

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»)
Вих. № заяви юридичної особи 2/4-2673
Вх. № заяви юридичної особи 3382/0/10-19
Найменування юридичної особи

15.10.2019
22.10.2019
Тернопільський
національний
технічний університет імені Івана
Пулюя
Ідентифікаційний код юридичної особи
05408102
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_______
Зменшення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за спеціальностями:
Підготовка бакалаврів
1

0301 Соціальнополітичні науки
2 0305 Економіка та
підприємництво
П
J 0305 Економіка та
підприємництво
4 0305 Економіка та
підприємництво
5 0305 Економіка та
підприємництво
6 0305 Економіка та
підприємництво
7 0306 Менеджмент
і адміністрування
8 0501 Інформатика
та обчислювальна
техніка
9 0501 Інформатика
та обчислювальна
техніка
10 0501 Інформатика
та обчислювальна
техніка

6.030102 Психологія

15/15/0

2/0/0

6.030502 Економічна
кібернетика
6.030504 Економіка
підприємства
6.030507 Маркетинг

15/5/0

2/0/0

20/0/0

2/0/0

20/5/0

2/0/0

6.030508 Фінанси і
кредит
6.030509 Облік і
аудит
6.030601
Менеджмент
6.050101
Комп’ютерні науки

15/10/0

2/0/0

10/5/0

2/0/0

25/5/0

2/0/0

35/5/0

2/0/0

6.050102
Комп’ютерна
інженерія
6.050201 Програмна
інженерія

35/5/0

2/0/0

35/5/0

2/0/0

11

0502 Автоматика
та управління
12 0502 Автоматика
та управління

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

0505
Машинобудування
та
матеріалообробка
0505
Машинобудування
та
матеріалообробка
0505
Машинобудування
та
матеріалообробка
0507
Електротехніка та
електромеханіка
0509 Радіотехніка,
радіоелектронні
апарати та зв’язок
0509 Радіотехніка,
радіоелектронні
апарати та зв’язок
0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
0514 Біотехнологія

6.050201 Системна
інженерія
6.050202
Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані
технології
6.050502 Інженерна
механіка

15/0/0

2/0/0

35/0/0

2/0/0

35/5/0

2/0/0

40/15/0

2/0/0

6.050504 Зварювання

10/5/0

2/0/0

6.050701
Електротехніка та
електротехнології
6.050901
Радіотехніка

40/5/0

2/0/0

10/5/0

2/0/0

6.050902
Радіоелектронні
апарати
6.051003
Приладобудування

5/5/0

2/0/0

10/5/0

2/0/0

20/0/0

2/0/0

30/5/0

2/0/0

10/0/0

2/0/0

6.050503
Машинобудування

6.051402 Біомедична
інженерія
6.051701 Харчові
технології та
інженерія

0517 Харчова
промисловість та
переробка
сільськогосподарсь
кої продукції
6.051702
0517 Харчова
промисловість та
Технологічна
переробка
експертиза та безпека

сільськогосподарсь
кої продукції
23 0601 Будівництво
та архітектура
24 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура
25 0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура
26 1701 Інформаційна
безпека

27

07 Управління та
адміністрування

28

07 Управління та
адміністрування

29

07 Управління та
адміністрування

харчової продукції
6.060101
Будівництво
6.070101 Транспорта
технології (за видами
транспорту)
6.07.0106
Автомобільний
транспорт
6.170101 Безпека
інформаційних і
комунікаційних
систем
072 Фінанси,
банківська справа та
страхування
075 Маркетинг
Підготовка магістрів
075 Маркетинг

40/5/0

2/0/0

20/0/0

2/0/0

15/5/0

2/0/0

10/0/0

2/0/0

ПО

50

100

60

50

ЗО

-и .
Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
2836/13
Вх. № заяви юридичної особи
3426/0/10-19
Найменування юридичної особи

дата 09.10.2019
дата 25.10.2019
Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»
02125473

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
П рипинення провадження частини освітньої діяльності

№
з/п

Шифр і назва
галузі знань

04 Богослов'я
1
2
Jо
4
5
6
7
8

01 Освіта
01 Освіта
01 Освіта
01 Освіта
01 Освіта
01 Освіта
01 Освіта
01 Освіта
01 Освіта

9
10
11

01 Освіта
03 Гуманітарні
науки

Код і найменування напряму
підготовки, спеціальності

Ліцензований
обсяг, осіб
(за ліцензією)

Підготовка бакалаврів
041 Богослов'я
Підготовка спеціалістів
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
016 Спеціальна освіта
014 Середня освіта
(Фізична культура)
014 Середня освіта
(Хореографія)
014 Середня освіта
(Музичне мистецтво)
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта
(Українська мова і
література)
014 Середня освіта
(О б р аз от во р ч є м исте цт во)
035 Філологія

Встановити
ліцензований
обсяг, осіб

20

0

160
220

0
0
0

50
60
200
50
60
90

0
0
0
0
0
0

120
60
40

0
0

12
13
14
15

05 Соціальні та
поведінкові
науки
01 Освіта
01 Освіта
01 Освіта
23 Соціальна
робота

0
053 Психологія

180

014 Середня освіта
(Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта
(Інформатика)

60

231 Соціальна робота

40

60

50

0
0
0
0

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вих. № заяв юридичної особи
124-31-1525
Вх. № заяви юридичної особи
3406/0/10-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи

дата 08.10.2019
дата

23.10.2019

Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
02071139
Полтавський юридичний інститут
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
26218357

Інститут управління і права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
39459127

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки,
спеціальностями:
Існуючий

Після
звуження
Шифр та
Код та найменування
Ліцензований обсяг
найменування галузі
спеціальності
Існуючий
Після
знань
(д.ф.н./з.ф.н./
звуження
в.ф.н.)
(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,
від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів
0302 Міжнародні
6.030202 міжнародне право
50/50/0
0/0/0
відносини
0304 Право
6.030401 правознавство
2650/2000/0
0/0/0

0304 Право

7.03040101 правознавство
0/1650/0
0/ 0/0
Підготовка магістрів
0304 Право
8.03040101 правознавство
2650/1450/0
0/0/0
Для відокремлених структурних підрозділів:
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого
(адреса: проспект Першотравневий, 14, м. Полтава, 36011,
______________________ідентифікаційний код 26218357)__________________
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839,
____________ від 13,12,2006 р.№ 1719, від 27,08, 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів
0304 Право
6.030401 Правознавство
225/150/0
0/0/0
Підготовка магістрів
0304 Право
8,03040101 Правознавство
50/50/0
0/ 0/0
Інститут управління і права Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого
(адреса: вулиця Металістів, 17, м. Київ, 03057, ідентифікаційний код 39459127)
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, від
_______________ 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08, 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів
0305 Економіка та
6.030508 Фінанси і кредит
25/25/0
0/ 0/0
підприємництво
0306 Менеджмент і
6.030601 Менеджмент
25/30/0
0/ 0/0
адміністрування
Підготовка магістрів
0304 Право
8.03040101 Правознавство
50/50/0
0/ 0/0
В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів,
спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньокваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений
перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення
переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за

№
з/п

Зменшення ліцензованого обсягу провадження освітньої діяльності у
Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого
Шифр і назва
Код і
Ліцензований
галузі знань
найменування спеціальності
Встановити
обсяг

1.

08 Право

1.

08 Право

Підготовка бакалаврів
081 Право
4650
Підготовка магістрів
081 Право
4100

2500
2000

2019 р.№ У / 3 ' **
Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вих. № заяв юридичної особи
25-35-129
Вх. № заяви юридичної особи
3371/0/10-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 09.10.2019
дата

21.10.2019

Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
02070855

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки,
спеціальностями:
Існуючий

Після
звуження
Шифр та
Код та найменування
Ліцензований обсяг
найменування галузі
спеціальності
Існуючий
Після
знань
(д.ф.н./з.ф.н./
звуження
в.ф.н.)
(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,
від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів
6.020105 Документознавство
15/10/0
0/0/0
0201 Культура
та інформаційна діяльність
0203 Гуманітарні
22/0/0
0/0/0
6.020303 Філологія
науки
0305 Економіка та
6.030504 Економіка
22/9/0
0/0/0
підприємництво
підприємства
0305 Економіка та
18/8/0
0/0/0
6.030508 Фінанси і кредит
підприємництво
0305 Економіка та
17/9/0
0/0/0
6.030509 Облік і аудит
підприємництво
0306 Менеджмент і
30/12/0
0/0/0
6.030601 Менеджмент
адміністрування
0401 Природничі
47/15/0
0/0/0
6.040103 Геологія
науки
0401 Природничі
6.040106 Екологія, охорона
21/10/0
0/0/0

науки

0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка
0501 Інформатика та
обчислювальна
техніка
0502 Автоматика та
управління

0502 Автоматика та
управління
0503 Розробка
корисних копалин
0503 Розробка
корисних копалин
0505
Машинобудування та
матеріалообробка
0505
Машинобудування та
матеріалообробка
0507 Електротехніка
та електромеханіка
0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
0510 Метрологія,
вимірювальна
техніка та
інформаційновимірювальні
технології
0601 Будівництво та
архітектура
0601 Будівництво та
архітектура
0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура
0801 Геодезія та

навколишнього середовища та
збалансоване
природокористування
6.050102 Комп’ютерна
інженерія

22/5/0

0/0/0

37/15/0

0/0/0

28/3/0

0/0/0

16/5/0

0/0/0

31/17/0

0/0/0

167/38/0

0/0/0

20/7/0

0/0/0

21/5/0

0/0/0

28/14/0

0/0/0

10/5/0

0/0/0

11/3/0

0/0/0

8/0/0

0/0/0

26/0/0

0/0/0

12/10/0

0/0/0

37/22/0

0/0/0

6.050103 Програмна інженерія

6.050201 Системна інженерія

6.050202 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
6.050301 Гірництво
6.050304 Нафтогазова справа
6.050502 Інженерна механіка

6.050504 Зварювання
6.050701 Електротехніка та
електротехнології
6.051001 Метрологія та
інформаційно-вимірювальні
технології

6.051003 Приладобудування

6.060101 Будівництво
6.060102 Архітектура
6.070106 Автомобільний
транспорт
6.080101 Геодезія, картографія

землеустрій
1401 Сфера
обслуговування
0503 Розробка
корисних копалин
0510 Метрологія та
інформаційновимірювальні
технології

та землеустрій
6.140103 Туризм
Підготовка спеціалістів
7.05030402 Газонафтопроводи
та газонафтосховища

11/15/0

0/0/0

0/1/0

0/0/0

0/1/0

0/0/0

7.05100305 Прилади і системи
неруйнівного контролю
Підготовка магістрів

0/0/0
35/106/0
1501 Державне
8.15010002 Державна служба
управління
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів
В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів,
спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньокваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений
перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення
переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за №
20/29888 (далі - наказ № 1565)*
№
з/п

1.

Шифр і назва
галузі знань

07
Управління та
адміністрування

Код і
найменування спеціальності
Підготовка магістрів
074
Публічне управління та
адміністрування

Ліцензований
обсяг

Встановити

141

0

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної
особи
01-08/719, 01-08/720
Вх. № заяви юридичної
особи
3422/0/10-19,3421/0/10-19
Найменування юридичної
особи

дата 23.10.2019 р.

дата 25.10.2019

Центральноукраїнський
державний
педагогічний
університет імені Володимира Винниченка

Ідентифікаційний
код 02125415
юридичної особи
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти:
припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839,
від 13.12. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)

Підготовка бакалаврів
№

Шифр галузі знань

з/п
1.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий
Встановити
д.ф.н./з.ф.н/в.ф д.ф.н./з.ф.н/в.ф

0101 Педагогічна
освіта

6.010103 Технологічна освіта

28/8/0

0

0101 Педагогічна
освіта

6.010105 Корекційна освіта
(Корекційна гісихопедагогіка
(олігофремопедагогіка) і
логопедія)

18/0/0

0

6.010106 Соціальна педагогіка

23/0/0

0

6.010202 Спорт

6/4/0

0

6.020204 Музичне мистецтво*
6.030103 Практична
психологія*

18/3/0

0

25 /20 /0

0

8/0/0

0

41 /13/0

0

6.040101 Хімія*

15 /0/0

0

6.040102 Біологія*

18 /5/0

0

6.040104 Географія*

26/10/0

0

2.

3.

Код та найменування
спеціальностей

0101 Педагогічна
освіта
0102 Фізичне
виховання, спорт і
здоров'я людини
0202 Мистецтво
0301 Соціальнополітичні науки
0301
Соціально- політичні
науки
0304 Право
0401 Природничі
науки
0401 Природничі
науки
0401 Природничі
науки

6.030104 Політологія*
6.030401 Правознавство

12.

13.

14.

0402
Фізико-математичні
науки
0402
Фізико-математичні
науки
0403 Системні науки
та кібернетика

6.040203Фізика*

5/0/0

0

6.040205 Статистика

9/0/0

0

6.040302 Інформатика

17/0/0

0

0/1/0

0

Підготовка магістрів
15.

1801
Специфічні категорії

8.18010020 Управління
навчальним закладом****

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Підгі)товка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до поста нов Кабінет)’ Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839,
від 13. 2. 2006 р. № 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)
Ліцензований обсяг, осіб
Код та найменування
Шифр галузі знань
спеціальностей
Встановити
Існуючий
д.ф.н./з.ф.н/в.ф д.ф.н./з.ф.н/в.ф

Підготовка бакалаврів
1.
2.
->

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

0101 Педагогічна освіта
0101 Педагогічна освіта
0102 Фізичне
виховання, спорт і
здоров'я людини
0202 Мистецтво
0202 Мистецтво
0203 Гуманітарні науки
0203 Гуманітарні науки
0203 Гуманітарні науки
0203 Гуманітарні науки
0203 Гуманітарні науки
0303 Журналістика та
інформація
0402 Фізикоматематичні науки

6.010101 Дошкільна освіта
6.010102 Початкова освіта

20/12/0
36/22/0

8/3/0
5/2/0

6.010201 Фізичне
виховання*

50/26/0

0/1/0

7/4/0

3/0/0

15/3/0

0/1/0

28/2/0

1/0/0

34/15/0

0/2/0

41/25/0

0/2/0

15/3/0

1/0/0

32/8/0

0/3/0

12/9/0

0/2/0

15/0/0

1/0/0

8.02030201 Історія*

0/1/0

0/1/0

8.02030302 Мова і література
(німецька)*

0/1 /0

0/1/0

6.020202 Хореографія*
6.020205 Образотворче
мистецтво*
6.020302 Історія*
6.020303 Філологія*.
Українська мова і література
6.020303 Філологія*. Мова і
література (англійська)
6.020303 Філологія*. Мова і
література (німецька)
6.020303 Філологія
6.030303 Видавнича справа
та редагування
6.040201 Математика*

Підготовка магістрів
13.
14.

0203
Гуманітарні науки
0203
Гуманітарні науки

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів
(згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565
Ліцензований обсяг, осіб
Код та найменування
Шифр галузі знань
№
спеціальностей
Встановити
Існуючий
з/п

П ід гото в ка ба ка л а в р ів

1.
2.
-П
>.

01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка

4.
5.

01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка

б.
7.

01 Освіта / Педагогіка

8.
9.

01 Освіта / Педагогіка

01 Освіта / Педагогіка

01 Освіта / Педагогіка

10 01 Освіта / Педагогіка
11
01 Освіта / Педагогіка
12,
13,
14,
15
1С
17
18
19
20
21
22
23

01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка
02 Культура і мистецтво
03 Гуманітарні науки
05 Соціальні та
поведінкові науки
05 Соціальні та
поведінкові науки
Об Журналістика
08 Право
11 Математика та
статистика
23 Соціальна робота

100
220

70
ПО

300

60

200

60

60

20

260

70

240

50

75

20

70

40

60

25

120

70

150

90

60

35

100

50

50
50
85

40
35
75

052 Політологія

75

25

053 Психологія

80

60

061 Журналістика
081 Право

50
100

35
80

112 Стагисгика

60

25

231
Соціальна робота

75

зо

120

60

55

35

40

15

75

50

50

45

40

25

70

40

25

20

012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта
(Українська мова і
література)
014 Середня освіта (Мова і
література (англійська))
014 Середня освіта (Мова і
література (німецька))
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта
(Математика)
014 Середня освіта (Хімія)
014 Середня освіта
(Г еографія)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Трудове
навчання та технології)
014 Середня освіта (Фізична
культура)
014 Середня освіта
(Образотворче мистецтво)
014 Середня осві та (Музичне
мистецтво)
017 Фізична культура і спорт
024 Хореографія
035 Філологія

Підготовка магістрів
1.
01 Освіта / Педагогіка
2.
л
Д.

01 Осві та / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка

4.
5.

01 Освіта / Педагогіка

6.
7.

01 Освіта / Педагогіка

8.

03 Гуманітарні науки

01 Освіта / Педагогіка

01 Освіта / Педагогіка

014 Середня освіта
(Українська мова і
література)
014 Середня освіта (Мова і
література (англійська))
014 Середня освіта (Мова і
література (німецька))
014 Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта
(Математика)
014 Середня освіта (Фізика)
014 Середня освіта (Музичне
мистецтво)
035 Філологія

07 Управління та
40
60
073 Менеджмент
адміністрування
10 11 Математика та
20
50
112 Статистика
статистика
Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнями вищої освіти
за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266
Ліцензований обсяг, осіб
Код та найменування
Шифр галузі знань
№
спеціальностей
Встановити
Існуючий
з/п
9.

Підготовка бакалаврів
1

.

2.

01 Освіта / Педагогіка
01 Освіта / Педагогіка

014 Середня освіта
(Біологія)
014 Середня освіта (Біологія
та здоров'я людини)

50

ЗО

50

30

013 Початкова освіта
014 Середня освіта
(Географія)
011 Освітні, педагогічні
науки

140

100

50

25

110

65

122 Комп'ютерні науки

25

20

Підготовка магістрів
1

.

2.

01 Освіта/Педагогіка
01 Освіта/Педагогіка
01 Освіта/Педагогіка

4.

12 Інформаційні
технології

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»)
22.10.2019
23.10.2019
Державний
університет
інфраструктури та технологій
Ідентифікаційний код юридичної особи
41330257
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення частини освітньої діяльності за спеціальностями:
(для Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного
університету інфраструктури та технологій, ідентифікаційний код: 41440948)
Ліцензований
обсяг,
осіб
Встановити
Код і найменування
Шифр і назва
№
ліцензований
(за ліцензією)
напряму підготовки,
галузі знань
з/п
обсяг, осіб
спеціальності
Денна/заочна/ве
чірня
форма
Підготовка бакалаврів
6.070104 Морський
50/100/0
0
1 0701 Транспорт і
та річковий
транспортна
транспорт
інфраструктура
Вих. № заяви юридичної особи 01/05-256
Вх. № заяви юридичної особи 3404/0/10-19
Найменування юридичної особи

О 7 У"
<- гЛУ<Г

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вих. № заяв юридичної особи
01-20/1569
Вх. № заяви юридичної особи
3411/0/10-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 22.10.2019
дата

24.10.2019

Харківський національний аграрний
університет ііуі. В. В. Докучаева
00493764

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки,
спеціальностями:
Існуючий

Після
звуження
Ліцензований обсяг
Код та найменування
Шифр та
найменування галузі
спеціальності
Після
Існуючий
знань
звуження
(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)
(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,
від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів
50/0/0
0/0/0
0401 Природничі
6.040106
Екологія,
охорона
науки
навколишнього середовища
та збалансоване
природокористування
Підготовка спеціалістів
7.03050901 Облік і аудит
0/50/0
0/0/0
0305
Економіка та
підприємництво
0/0/0
50/50/0
0305
7.03050401 Економіка
Економіка та
підприємництва (за видами
підприємництво
економічної діяльності)
0/0/0
0306
7.03060101 Менеджмент
50/50/0
Менеджмент і
організації і адміністрування (за

адміністрування
0801 Геодезія та
землеустрій
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0306 Менеджмент і
адміністрування
0801 Геодезія та
землеустрій
0801 Геодезія та
землеустрій
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське

видами економічної діяльності)
7.08010103 Землеустрій та
кадастр
7.09010102 Агрохімія і
ґрунтознавство

50/50/0

0/0/0

25/0/0

0/0/0

7.09010101 Агрономія

75/50/0

0/0/0

7.09010104 Плодоовочівництво
і виноградарство

40/40/0

0/0/0

7.09010501 Захист рослин

75/50/0

0/0/0

7.09010105 Селекція і генетика
сільськогосподарських культур

50/0/0

0/0/0

7.09010301 Лісове господарство

30/30/0

0/0/0

50/50/0

0/0/0

25/25/0

0/0/0

25/25/0

0/0/0

8.03060101 Менеджмент
організації і адміністрування (за
видами економічної діяльності)
8.08010103 Землеустрій та
кадастр
8.08010104 Оцінка землі та
нерухомого майна
8.09010101 Агрономія

25/25/0

0/0/0

50/50/0

0/0/0

50/0/0

0/0/0

50/50/0

0/0/0

8.09010102 Агрохімія і
ґрунтознавство

25/25/0

0/0/0

8.09010103 Експертна оцінка
ґрунтів

30/30/0

0/0/0

8.09010105 Селекція і генетика

10/10/0

0/0/0

Підготовка магістрів
8.03050401 Економіка
підприємництва (за видами
економічної діяльності)
8.03050801 Фінанси і кредит
(за спеціалізованими
програмами)
8.03050901 Облік і аудит

господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво
0901 Сільське
господарство і
лісівництво

сільськогосподарських культур
8.09010108 Насінництво та
насіннєзнавство

30/0/0

0/0/0

8.09010104 Плодоовочівництво
і виноградарство

20/20/0

0/0/0

8.09010301 Лісове господарство

50/50/0

0/0/0

8.09010303 Садово-паркове
господарство

25/0/0

0/0/0

8.09010501 Захист рослин

25/25/0

0/0/0

8.09010502 Карантин рослин

25/0/0

0/0/0

Перепідготовка спеціалістів
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08. 2010 р. № 787)
Перепідготовка спеціалістів
0/50/0
0/0/0
7.03050901 Облік і аудит
0305 Економіка та
підприємництво
0/0/0
0/100/0
7.08010103 Землеустрій та
0801 Геодезія та
кадастр
землеустрій
0/25/0
0/0/0
7.09010102 Агрохімія і
0901 Сільське
грунтознавство
господарство і
лісівництво
0/25/0
0/0/0
7.09010501 Захист рослин
0901 Сільське
господарство і
лісництво
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів
В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів,
спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньокваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений
перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення
переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за
№ 20/29888 (далі - наказ № 1565)*
Припинення провадження освітньої діяльності за спеціальностями:
Шифр і назва
№
Код і
Ліцензованиі
Встановити
найменування
спеціальності
з/п
галузі знань
обсяг

1

2

3
4
5
6
7

8

9

10

05 Соціальні та
поведінкові
науки
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
07 Управління та
адміністрування
19 Архітектура
та будівництво
20. Аграрні
науки та
продовольство
20. Аграрні
науки та
продовольство
20. Аграрні
науки та
продовольство
20. Аграрні
науки та
продовольство

Підготовка спеціалістів
051 Економіка

50

0

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
071 Облік і оподаткування

50

0

100

0

073 Менеджмент

150

0

074 Публічне управління та
адміністрування
193 Геодезія та землеустрій

50

0

200

0

201 Агрономія

225

0

205 Лісове господарство

60

0

203 Садівництво та
виноградарство

80

0

202 Захист і карантин рослин

150

0

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
Вих. № заяв юридичної особи
01-16/02-1708
Вх. № заяви юридичної особи
3410/0/10-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи

дата 22.10.2019
дата

24.10.2019

Одеський державний аграрний
університет
00493764

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки:
Після
звуження
Ліцензований обсяг
Код та найменування
Шифр та
спеціальності
Після
найменування галузі
Існуючий
знань
звуження
(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)
(д.ф.н./з.ф.н./
в.ф.н.)
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12. 2006 р. № 1719,
від 27.08. 2010 р. № 787)
Підготовка бакалаврів
0/0/0
6.030601 Менеджмент
20/14/0
0306 Менеджмент і
адміністрування
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів
В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів,
спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньокваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений
перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення
переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та
переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за
_____________________ № 20/29888 (далі - наказ № 1565)*_____________________
Припинення провадження освітньої діяльності за спеціальностями:
Існуючий

№
з/п

1
2
оJ
4
5
6

7
8

Шифр і назва
галузі знань

07 Управління та
адмінстрування
19 Архітектура
та будівництво
20 Аграрні науки
та продовольство
20 Аграрні науки
та продовольство
20 Аграрні науки
та продовольство
20 Аграрні науки
та продовольство
20 Аграрні науки
та продовольство
21 Ветеринарна
медицина

Код і
найменування спеціальності

Ліцензований
обсяг

Встановити

120

0

193 Геодезія та землеустрій

100

0

201 Агрономія

100

0

202 Захист і карантин рослин

50

0

203 Садівництво та
виноградарство
204 Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва
208 Агроінженерія

100

0

120

0

165

0

100

0

Підготовка спеціалістів
073 Менеджмент

211 Ветеринарна медицина

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи
191
Вх. № заяви юридичної особи
3418/0/10-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019
дата 25.10.2019
Приватний вищий навчальний заклад
Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія»
21228109

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:
№
з/п

Ш и ф р і н а з в а гал у зі
зн а н ь

К од і найм енування
с п е ц іа л ь н о с т і

Л іц е н зо в а н и й о б с я г

В с тан о в и ти

П ід г о т о в к а б а к а л а в р ів

1.

05 Соціальні та
поведінкові науки

051 Економіка

175

95

\ : '-1
Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
№
з/п
і.
; 2.
3,
4.

1

Найменування ліцензіатів

: Національний університет харчових технологій
Комунальний вищий навчальний заклад «Нікопольський
.\
педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради»
і
.: .
:■
; Державна наукова установа «Київський академічний університет»

'

Національна металургійна академія України

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 01-432
Вх. № заяви юридичної особи
2977/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019
дата 23.10.2019

Національний університет харчових
технологій
Ідентифікаційний код юридичної особи
02070938
Підготовка здобувачів вищої освіти за
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
спеціальністю
121
Інженерія
освіти, код та найменування
програмного забезпечення за першим
спеціальності, зазначені юридичною
(бакалаврським) рівнем вищої освіти
особою у заяві
200 осіб (з урахуванням строків
Ліцензований обсяг
навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
Якісний склад проектної групи освітньої діяльності - 3 особи (Грибко С.В,
керівник проектної групи, канд. тех. наук, 05.13.06 - Інформаційні технології,
доцент кафедри інформаційних систем, отримана вища освіта за спеціальністю
Інформаційні управляючі системи та технології, магістр з інформаційних
управляючих систем та технологій; М ’якшило О. М. канд. тех. наук, 05.13.06 Автоматизированные системы управления в промышленности, доцент кафедри
інформатики, отримана вища освіта за спеціальністю Електронні обчислювальні
машини, кваліфікація інженер-електрик, Костіков М. П. канд. тех. наук, 05.13.06
- Інформаційні технології, без вченого звання, отримана вища освіта за
спеціальністю Інформаціні управляючі системи та технології, кваліфікації
магістр з інформаційних управляючих систем та технологій, Харкянен О. В.
канд. тех. наук, 05.13.06 - Інформаційні технології, доцент кафедри
інформаційних систем, отримана вища освіта за спеціальністю менеджмент
організацій) не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, оскільки жоден
з членів проектної групи не мають кваліфікації відповідно до заявленої
спеціальності;
-таблиця 10.1 «Інформація про загальну площу приміщень, що
використовуються у навчальному процесі» матеріалів справи не відповідає
таблиці 1 додатку 4 Ліцензійних умов;
-таблиця 6 «Обладнання, устаткування та програмне забезпечення._._»

матеріалів справи не відповідає таблиці 4 додатку 4 Ліцензійних умов;
- відсутня таблиця 3 додатку 4 Ліцензійних умов;
- площа навчальних приміщень для проведення освітнього процесу за
розрахунком становить 0,77 кв. метрів на одного здобувана освіти, що є
порушенням вимог пункту 33 Ліцензійних умов (за нормативом - 2,4 кв. метра).
Пропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях.____________________________________________________
2. Подати нову заяву та документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищ ої освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяви юридичної особи
325
Вх. № заяви юридичної особи
2946/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 16.10.2019
дата 22.10.2019

Комунальний вищий навчальний заклад
«Нікопольський педагогічний коледж»
Дніпропетровської обласної ради»
Ідентифікаційний код юридичної 40710698
особи
Підготовка
фахівців
за
першим
Вид освітньої діяльності, рівень
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі
вищої освіти, код та
спеціальності 013 Початкова освіта у
найменування спеціальності,
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
зазначені юридичною особою у
заяві
100 осіб (з урахуванням строків навчання)
Ліцензований обсяг
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями,
внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону),
а саме:
- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують
майнові права юридичної особи на основні засоби для здійснення
навчального процесу за адресами, зазначеними у відомостях щодо
матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, а саме: вул.
Станіславського,
7 та
вул. Електрометалургів,
33а,
м. Нікополь,
Дніпропетровська область (порушення вимог пункту 46 Ліцензійних умов);
- відомості, надані у таблиці «Інформація про загальну площу приміщень,
що використовуються у навчальному процесі» щодо найменування власника
майна (Держава в особі МОН) не відповідають наданим документам,
оскільки в наявних документах власником земельної ділянки є територіальні
громади; крім того, в цій таблиці зазначено площі приміщень, документи на
які відсутні в матеріалах справи;
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів,
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів,
стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність
закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з
урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з
відповідними ліцензованими обсягами» зазначені розрахунки проведено
відносно ліцензованого обсягу, який не відповідає наявній ліцензії (760 осіб
замість 1150 осіб) (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов);
- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні актуальні
| відомості, оскільки в розділі «Матеріально-технічне забезпечення»

завантажено копії свідоцтва на право власності на будівлі за вищевказаними
адресами, які належать іншій юридичній особі (порушення пункту 43
Ліцензійних умов)._______________________________________________________
___________________ П ропозиції щодо усунення недоліків:_________________
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та
в електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і
Ліцензійних умов]_______________________________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до
Закону і Ліцензійних умов._______________________________________________
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Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон))

Вих. № заяви юридичної особи 224/141

дата 04.10.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2972/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

дата 23.10.2019

Державна
наукова
установа
«Київський академічний університет»
Ідентифікаційний код юридичної особи 19477816
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
Підготовка
фахівців
за
третім
освіти, код та найменування
(освітньо-науковим)
рівнем
вищої
спеціальності, зазначені юридичною
освіти у галузі знань 10 Природничі
особою у заяві
науки зі спеціальності 105 Прикладна
фізика та наноматеріали______________
Ліцензований обсяг
40 осіб (з урахуванням строків
навчання)___________________________
ТТ •
«-*
•
•
•
Підстави для прийняття рішення про відмову в розширенні провадження
__________________________ ОСВІТНЬОЇ діяльності у сфері ВИЩ ОЇ ОСВІТИ__________________________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)
(далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
1) за матеріалами справи якісний склад проектної групи зі спеціальності
105 Прикладна фізика не відповідає вимогам пункту 27 Ліцензійних умов,
зокрема, з чотирьох членів проектної групи три особи працюють за
сумісництвом, а саме:
Лень Є. Г., доктор фізико-математичних наук (01.04.07 Фізика твердого
тіла), професор зі спеціальності 01.04.07 Фізика твердого тіла; основне місце
роботи - Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України (м. Київ);
Сорокін О. В., доктор фізико-математичних наук (01.04.10 Фізика
напівпровідників та діелектриків), старший науковий співробітник зі
спеціальності
02.00.04 фізична хімія; основне місце роботи - Інститут
сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків);
Сліпченко М. І., доктор фізико-математичних наук (01.04.01 Фізика
приладів, елементів і систем), професор за кафедрою мікроелектроніки,
електронних приладів та пристроїв; основне місце роботи - Інститут
сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків);
2) копії документів, що підтверджують майнові права Державної наукової
установи «Київський академічний університет» на основні засоби для здійснення
навчального процесу, надано не в повному обсязі, що є недотриманням вимог

підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов. До матеріалів справи надано такі копії
документів, що підтверджують майнові права вказаного закладу освіти, а саме:
спільний наказ Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова і Фізикотехнічного навчально-наукового центру НАН України (реорганізовано у
Державну наукову установу «Київський академічний університет») від
08.08.2017 № 13 осн. діял./23, спільний наказ Інституту сцинтиляційних
матеріалів НАН України (м. Харків) і Державної наукової установи «Київський
академічний університет» від 30.01.2019 № 13/3, якими передбачено надання
закладу освіти у спільне безоплатне користування відповідних приміщень
наукових установ.
Згідно з Цивільним кодексом України наступні копії документів, надані
закладом освіти у матеріалах справи, не підтверджують майнові права Державної
наукової установи «Київський академічний університет» на користування
приміщеннями відповідних наукових установ, саме:
- копія розпорядження Президії Національної академії наук від 15.11.2018
№ 640, згідно з яким визначено, що Державна наукова установа «Київський
академічний університет» готує фахівців на другому (магістерському) та
третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти в базових наукових
установах, що перебувають у віданні НАН України, шляхом утворення спільних
з дев’ятьма базовими науковими установами освітньо-наукових підрозділів;
- копії витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності та з Єдиного реєстру об'єктів державної власності
щодо державного майна, яке перебуває на балансі відповідних наукових установ
НАН України;
- відповідні розпорядження Президії Національної академії наук про
закріплення об’єктів майнового комплексу НАН України за науковими
установами, що перебувають у віданні НАН України.
Окрім того, за матеріалами справи заклад освіти для забезпечення
викладання дисциплін використовує обладнання та устаткування Інституту
металофізики імені Г. В. Курдюмова та Інституту сцинтиляційних матеріалів
НАН України (м. Харків). Але у вищезазначених наказах між Державною
науковою установою «Київський академічний університет» і вказаними
науковими установами не передбачено оренду обладнання, зазначеного у
таблицях «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів» і «Обладнання,
устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних
лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю
105 «Прикладна фізика та наноматеріали»;
3) відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти та відомості про
інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю 105 Прикладна
фізика та наноматеріали не містять даних, які обов’язково вносяться до таблиць
1, 2, 3, 4, 5 додатку 4 і до таблиць 1, 2, 3 додатку 5 до Ліцензійних умов)
(порушення підпунктів 7, 8 пункту 46 Ліцензійних умов). Окрім того, у вказаних
відомостях інформація та дані не Державної наукової установи «Київський
академічний університет», а Інституту металофізики імені Г. В. Курдюмова
НАН України (м. Київ) та Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

(м. Харків);
4) відсутнє обґрунтування достатності обладнання в описовому форматі
для провадження освітньої діяльності за спеціальністю, що ліцензується, для
заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закладу
освіти за іншими спеціальностями, за якими в навчальному процесі таке
обладнання використовується, що передбачено вимогами таблиці 3 додатку 4 до
Ліцензійних умов;
5) у текстовому описі відсутні розрахунки, які підтверджують
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з
урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з
відповідними ліцензованими обсягами щодо використання інформаційних
ресурсів, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів (порушення вимог
підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Вказаний текстовий опис наданий
закладом освіти на основі даних Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН
України;
6) заява ліцензіата про отримання ліцензії на освітню діяльності у сфері
вищої освіти не відповідає вимогам додатку 1 до Ліцензійних умов за
найменуванням показників, зокрема відсутня інформація щодо місць
провадження освітньої діяльності;
7) до Єдиної державної електронної бази з питань якості освіти не
завантажено повну інформацію про кадрове та матеріальне-технічне
забезпечення (порушення пункту 43 Ліцензійних умов).
Окрім того, згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у Державної наукової
установи «Київський академічний університет» відсутній КВЕД 85.42 вища
освіта, який відповідно до законодавства України про освіту є необхідним для
здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Основним і єдиним видом
економічної діяльності зазначеної юридичної особи є «Дослідження й
експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук»
(код КВЕД 72.19).__________ >
____________________ ____________________________
_____________________Пропозиції щодо усунення недоліків:____________ _____
1) подати заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти за встановленою формою відповідно Ліцензійних умов;____________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи
відповідно до Закону і Ліцензійних умов._____________________________________

П ідстави відм ови у р озш и р ен н і п р ов адж ен н я осв ітн ьої діял ьн ості ліцензіату
у с ф е р і ВИЩОЇ о с в і т и

відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяви юридичної особи
01-17/623
Вх. № заяви юридичної особи
2921/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві
Ліцензований обсяг

дата 17.10.2019
дата 21.10.2019
Національна металургійна академія України
02070766
підготовка іноземців та осіб без громадянства за
першим
(бакалаврським)
та
за
другим
(магістерським)
рівнем
вищої освіти за
спеціальністю 101 Екологія у галузі знань
10 Природничі науки
152 особи (з урахуванням строків навчання) за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
50 осіб (з урахуванням строків навчання) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

П ідстави дл я п р и й н я т т я ріш ен ня про відм ову у р озш и р ен н і п р о в а д ж ен н я
о с в і т н ь о ї д і я л ь н о с т і л і ц е п з і а гу у с ф е р і в и щ о ї о с в і т и

провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 стати 13 Закону), а саме:
- у таблиці 7.2 матеріалів справи надано інформацію про наявність зданих в
оренду приміщень площею 7929.6 м2 (загальна площа), з них 3304.4 м2 - навчальні
приміщення, але розрахунок достатності площі навчальних приміщень зроблено без
урахування площі зданих в оренду приміщень; крім того, таблиця 7.2 н е в і д п о в і д а є
в и м о г а м додатку 4 Ліцензійних умов (інформація про загальну площу не вимагається);
- розрахунки достатності площі навчальних приміщень, надані у розділі
«Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення»
матеріалів справи н а д а н і б е з у р а х у в а н н я загального ліцензованого обсягу за всіма
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами (з урахуванням
строків навчання);
- площа навчальних приміщень 33156 м2. зазначена в матеріалах справи, для
загального ліцензованого обсягу, зазначеного в ліцензії, є н е д о с т а т н ь о ю , оскільки
складає 1.15 м на одну особу (порушення вимог пункту 33 Ліцензійних умов);
- інформація про загальну площу приміщень, зазначена у таблиці 7.1 матеріалів
справи, а також інформація п р о обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів,
зазначена у таблиці 7.3 матеріалів справи, не в і д п о в і д а є в и м о г а м додатку 4
Ліцензійних умов;
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню
діяльн ість у зая вленнх обсягах з __ураху в а іпт ям освітньої діяльності за всіма раніше
1. В с т а н о в л е н н я

невідповідності Л іц ен зій н и м ум ов ам

отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» в і д с у т н і р о з р а х у н к и
з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з
відповідними ліцензованими обсягами (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім
того, розрахунки надано на загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.
- у розділі щодо якісного складу групи забезпечення відсутні в и д и і р е з у л ь т а т и
п р о ф е с і й н о ї д і я л ь н о с т і ч л е н і в г р у п и з а б е з п е ч е н н я , що визначають їх кваліфікацію
відповідно до заявленої спеціальності (пункт ЗО та вимоги додатку 2 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я щодо вивчення української мови як
окремої навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», яка надається у разі
підготовки іноземців та осіб без громадянства у закладах вищої освіти незалежно від
мови навчання (пункт 38 Ліцензійних умов);
- у заяві юридичної особи в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я про місця провадження освітньої
діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, зокрема у
розділі про кількісні за якісні показники матеріально-технічного забезпечення (додаток
1 до Ліцензійних умов);
- на офіційному веб-сайті закладу освіти в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я про умови для
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень
(пункт 33 Ліцензійних умов);
- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою
https://nmetau.edu.ua/en не в і д п о в і д а є в и м о г а м пункту 36 Ліцензійних умов, оскільки
розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не у повному обсязі
(освітні/освітньо-наукові програми, зразки документів про освіту, правила прийому
іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без
громадянства, доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю); частина інформації, завантаженої на
англомовній сторінці офіційного веб-сайту закладу освіти, розміщена українською, а не
англійською мовою, що свідчить про невідповідність даним, зазначеним у матеріалах
справи, зокрема у текстовому описі щодо інформаційного забезпечення та положенні
про відділ роботи з іноземцями.
Потребує уточнення інформація щодо осіб у складі групи забезпечення, які мають
сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні
В2 з англійської мови (або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту,
науковий ступінь), пов'язані з використанням цієї мови).
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«Щ одо електронного

ліцензування освітньої діяльності» від 18.10.2019 № 1/9-656.__________________________
_____________________________П р о п о з и ц і ї щ о д о у с у н е н н я н е д о л і к і в : _____________________________

1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних
умов;_____________________________________ _______________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти за вс тановленою формою відповідно до Закону і
Ліцензійних у м о в .

до наказу Міністерства освіти і науки _
України від У&'/О 2019 р. №
^
П ідстави відм ови у р о зш и р ен н і п р о в а д ж ен н я о св іт н ь о ї дія л ь н о ст і ліцензіату
у сфері в и щ о ї освіти

відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
В их. № заяви юридичної особи
01-17/620
Вх. №> заяви юридичної особи
2922/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої осві ти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

Ліцензований обсяг

дата 16.10.2019
дат а 21.10.2019
Національна металургійна академія України
02070766
підготовка іноземців та осіб без громадянства за
першим
(бакалаврським)
та
за
другим
(магістерським)
рівнем
вищої освіти
за
спеціальністю
141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка у галузі
знань 14 Електрична інженерія
284 особи (з урахуванням строків навчання) за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
50 осіб (з урахуванням строків навчання) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

П ідстави дл я п р и й н я т т я р іш ен н я про відм ову у р о зш и р е н н і п р о в а д ж ен н я
о с в іт н ь о ї дія л ь н о с т і ліц ен зіату у сфері в и щ о ї освіти

1. В с т а н о в л е н н я н е в і д п о в і д н о с т і Л і ц е н з і й н и м у м о в а м провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 р. У2 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- у таблиці 7.2 матеріалів справи надано інформацію про наявність зданих в
оренду приміщень площею 7929,6 м2 (загальна площа), з них 3304.4 м2 - навчальні
приміщення, але розрахунок достатності площі навчальних приміщень зроблено без
урахування площі зданих в оренду приміщень:
- розрахунки достатності площі навчальних приміщень, надані у розділі
«Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення»
матеріалів справи надані без у р а х у в а н н я загального ліцензованого обсягу за всіма
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами (з урахуванням
с троків навчання);
- площа навчальних приміщень 33156 м2, зазначена в матеріалах справи, для
загального ліцензованого обсягу, зазначеного в ліцензії, є н е д о с т а т н ь о ю , оскільки
складає 1.15 м на одну особу (порушення вимог пункту 33 Ліцензійних умов);
- інформація про загальну площ)' приміщень, зазначена у таблиці 7.1 матеріалів
і справи, а також інформація про обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів,
І зазначена у таблиці 7.3 матеріалів справи, не в і д п о в і д а є в и м о г а м додатку 4
Ліцензійних умов;
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, с і ад іон ів, інших об'єктів з
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню
| діяльність \ заявлених обсягах з урахуванням освітньої д іяльності за всіма раніше

отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» в і д с у т н і р о з р а х у н к и
з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з
відповідними ліцензованими обсягами (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім
того, розрахунки надано на загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.
- у матеріалах справи в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я щодо вивчення української мови як
окремої навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», яка надається у разі
підготовки іноземців та осіб без громадянства у закладах вищої освіти незалежно від
мови навчання (пункт 38 Ліцензійних умов):
- у заяві юридичної особи в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я про місця провадження освітньої
діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, зокрема у
розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення (додаток
1 до Ліцензійних умов):
- на офіційному веб-сайті закладу освіти в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я про умови для
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень
(пункт 33 Ліцензійних умов);
- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою
ігЦрзгУптеїаи.сйи.ис'еп не в і д п о в і д а є в и м о г а м пункту 36 Ліцензійних умов, оскільки
розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не у повному обсязі
(освітні/освітньо-наукові програми, зразки документів про освіту, правила прийому
іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без
громадянства, доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю): частина інформації, завантаженої на
англомовній сторінці офіційного веб-еайту закладу освіти, розміщена українською, а не
англійською мовою, що свідчить про невідповідність даним, зазначеним у матеріалах
справи, зокрема у текстовому описі щодо інформаційного забезпечення та положенні
про відділ роботи з іноземцями;
Звертаємо увагу, що. відповідно до пункту 43 Ліцензійних умов, ліцензіат
забезпечує актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення
в ЄДЕБО. і має право у разі потреби оновлювати відомості протягом року, тому
необхідно привести у відповідність до цих вимог розділ в ЄДЕіБО про кадрове
забезпечення згідно з рекомендаціями, зазначеними у листі МОН «Щодо електронного
ліцензування осві тньої діяльності» від 18.10.2019 № 1/9-656.__________________________
П р о п о з и ц і ї щ о д о у с у н е н н я н е д о л і к ів:_____________________________

1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних
умов;____________________________________________________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти за встановленого формою відповідно до Закону і
Ліцензійних у м о в . _____________________________________________________________

П ідстави відм ови у розш и р ен н і п р ов адж ен н я осв ітн ь ої дія л ь н ості ліцензіату
у сфері в и щ о ї освіти

відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
В их. № заяви юридичної особи
01-17/617
Вх. № заяви юридичної особи
2920/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освіт ньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою у заяві

Ліцензований обсяг

дата 11.10.2019
дата 21.10.2019
Національна металургійна академія України
02070766
підготовка іноземців та осіб без громадянства за
першим
(бакалаврським).
за
другим
(магістерським)
та
за
третім
(освітньонауковим)
рівнями
вищої
освіти
за
спеціальністю
161 Хімічні
технології
та
інженерія у галузі знань
16 Хімічна та
біоінженерія
175 осіб за першим (бакалаврським) рівнем
вищої освіти, 75 осіб за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти, 10 осіб (за третім
(освітньо-науковим) рівнями вищої освіти

П ідстави д л я п р и й н я т т я р іш ен н я про відм ову у р о з ш и р е н н і п р о в а д ж ен н я
о с в іт н ь о ї д і я л ь н о с т і л і ц е н з і а т у у с ф е р і в и щ о ї о с в і т и

провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- у таблиці 7.2 матеріалів справи надано інформацію про наявність зданих в
оренд}' приміщень площею 7929.6 м2 (загальна площа), з них 3304.4 м2 - навчальні
приміщення, але розрахунок достатності площі навчальних приміщень зроблено б е з
у р а х у в а н н я площі зданих в оренду приміщень;
- розрахунки достатності площі навчальних приміщень, надані у розділі
«Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення»
матеріалів справи н а д а н і б е з у р а х у в а н н я загального ліцензованого обсягу за всіма
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами (з урахуванням
строків навчання);
- площа навчальних приміщень 33156 м2. зазначена в матеріалах справи, для
загального ліцензованого обсягу, зазначеного в ліцензії, с н е д о с т а т н ь о ю , оскільки
складає 1.15 м на одну особу (порушення вимог пункту 33 Ліцензійних умов);
- інформація про загальну площу приміщень, зазначена у таблиці 7.1 матеріалів
справи, н е в і д п о в і д а є в и м о г а м додатку 4 Ліцензійних умов;
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів, навчального
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню
діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» в і д с у т н і р о з р а х у н к и
1. В с т а н о в л е н н я

невідповідності Л іц ен зій н и м ум ов ам

з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з
відповідними ліцензованими обсягами (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім
і того, розрахунки надано на загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.
- у розділі щодо якісного складу групи забезпечення відсутні в и д и і р е з у л ь т а т и
п р о ф е с і й н о ї д і я л ь н о с т і ч л е н і в г р у п и з а б е з п е ч е н н я , що визначають їх кваліфікацію
відповідно до заявленої спеціальності (пункт ЗО та вимоги додатку 2 Ліцензійних умов);
зазначено лише перелік наукових праць, який не віднесено до жодного показника
кваліфікації;
- у матеріалах справи в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я щодо вивчення української мови як
окремої навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», яка надається у разі
підготовки іноземців та осіб без громадянства у закладах вищої освіти незалежно від
мови навчання (пункт 38 Ліцензійних умов);
- у заяві юридичної особи в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я про місця провадження освітньої
діяльності закладу освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, зокрема у
розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення (додаток
1 до Ліцензійних умов); крім того заявлені ліцензовані обсяги зазначено без урахування
строків навчання.
- на офіційному веб-сайті закладу освіти в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я про умови для
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень
(пункт 33 Ліцензійних умов);
- сторінка па офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою
https://nmetau.edu.ua/en н е в і д п о в і д а є в и м о г а м пункту 36 Ліцензійних умов, оскільки
розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не у повному обсязі
(освїтні/освітиьо-наукові програми, зразки документів про освіт)', правила прийому
іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без
громадянства, доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю); частина інформації, завантаженої на
англомовній сторінці офіційного веб-сайту закладу освіти, розміщена українською, а не
англійською мовою, що свідчить про невідповідність даним, зазначеним у матеріалах
справи, зокрема у текстовому описі щодо інформаційного забезпечення та положенні
| про відділ роботи з іноземцями:

Потребує уточнення інформація п щодо осіб у складі групи забезпечення, які
мають сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на
рівні В2 з англійської мови (або кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту,
науковий ступінь), пов’язані з використанням цієї мови).
Звертаємо увагу, що. відповідно до пункту 43 Ліцензійних умов, ліцензіат
забезпечує актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення
в ЄДЕБО, і має право у разі потреби оновлювати відомості протягом року, тому
необхідно привести у відповідність до цих вимог розділ в ЄДЕБО про кадрове
забезпечення згідно з рекомендаціями, зазначеними у листі МОН «Щодо електронного
ліцензування освітньої діяльності» від 18.10.2019 № 1/9-656.__________________________
______________________________П р о п о з и ц і ї щ о д о у с у н е н н я н е д олікі_ву_____________________________
1) у с у н у т и н е в і д п о в і д н і с т ь Л і ц е н з і й н и м у м о в а м у п і д т в е р д н и х д о к у м е н т а х т а в
ел ек тр о н н и х відо м о стях та п одати д о к у м е н т и відп овідн о д о З а к о н у і Л іц е н зій н и х
у м о в ; _________

_ _ _ ___________

_____________

і 2) п о д а т и н о в у з а я в у п р о о т р и м а н н я л і ц е н з ії на п р о в а д ж е н н я о с в і т н ь о ї д ія л ь н о с т і
1у

сфері

вищої

і Л іцензій н их умов.

освіти

за

встановленою

формою

відп овідн о

до

Закону

і

П ідстави відм ови у р озш и р ен н і п р ов адж ен н я осв ітн ьої дія л ь н ості ліцензіату
у сфері в и щ о ї освіти

відповідно до сіатті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяви юридичної особи
01-17/623
Вх. № заяви юридичної особи
2919/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені юридичною
особою V заяві
'
Ліцензований обсяг

дата 15.10.2019
дата 21.10.2019
Національна металургійна академія України
02070766
підготовка іноземців та осіб без громадянства за
першим
(бакалаврським),
за
другим
(магістерським)
та
за
третім
(освітньонауковим)
рівнями
вищої
освіти
за
спеціальністю 136 Металургія у галузі знань
13 Механічна інженерія
880 осіб (з урахуванням строків навчання) за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти,
880 осіб (з урахуванням строків навчання) за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти,
30 осіб (з урахуванням строків навчання) за
третім (освітньо-науковим) рівнями вищої
освіт и

П ідстави дл я п р и й н я т т я ріш ен ня про відм ову у р озш и р ен н і п р ов ад ж ен н я
о с в іт н ь о ї дія л ь н о ст і л іц ен зіату у сфері в и щ о ї освіти

провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 3 4 7 ) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 ч а с т и н 3 статті 13 Закону), а саме:
- у таблиці 7 .2 матеріалів справи надано інформацію про наявність зданих в
оренд)1 приміщень площею 7 9 2 9 , 6 м2 (загальна площа), з них 3 3 0 4 , 4 м2 - навчальні
приміщення, але розрахунок достатності площі навчальних приміщень зроблено б е з
у р а х у в а н н я площі зданих в оренду приміщень:
- розрахунки достатності площі навчальних приміщень, надані у розділі
«Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення»
матеріалів справи надані без урахування загального ліцензованого обсягу за всіма
раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами (з урахуванням
строків навчання);
- площа навчальних приміщень 33156 м2. зазначена в матеріалах справи, для
загального ліцензованого обсягу, зазначеного в ліцензії, є н е д о с т а т н ь о ю , оскільки
складає 1.15 м на одну особу (порушення вимог пункту 33 Ліцензійних умов):
- інформація про загальну площу приміщень, зазначена у таблиці 7.1 матеріалів
справи, н е в і д п о в і д а є в и м о г а м додатку 4 Ліцензійних умов:
- у розділі «Текстовий опію використання інформаційних ресурсів, навчального
обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об'єктів з
розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню
1. В с т а н о в л е н н я

невідповідності Л іц ен зій н и м ум ов ам

діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше
отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами» в і д с у т н і р о з р а х у н к и
з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з
відповідними ліцензованими обсягами (підпункт 9 пункту 46 Ліцензійних умов). Крім
того, розрахунки надано на загальну площу, а не на площу навчальних приміщень.
- у розділі щодо якісного складу групи забезпечення в і д с у т н і в и д и і р е з у л ь т а т и
професійної діяльності членів групи забезпечення, що визначають їх кваліфікацію
відповідно до заявленої спеціальності (пункт ЗО та вимоги додатку 2 Ліцензійних умов);
- на офіційному веб-сайті закладу освіти в і д с у т н я і н ф о р м а ц і я про умови дл я
доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень
(пункт 33 Ліцензійних умов):
- сторінка на офіційному веб-сайті закладу освіти англійською мовою
https://nmetau.edu.ua/en н е в і д п о в і д а є в и м о г а м пункту 38 Ліцензійних умов, оскільки
розміщена інформація про діяльність закладу освіти надана не у повному обсязі
(освітні/освітньо-наукові програми, зразки документів про освіту, правила прийому
іноземців та осіб без громадянства, умови навчання та проживання іноземців та осіб без
громадянства, доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою
відповідного або спорідненого профілю); частина інформації, завантаженої на
англомовній сторінці офіційного веб-сайту закладу освіти, розміщена українською, а не
англійською мовою, що свідчить про невідповідність даним, зазначеним у матеріалах
справи, зокрема у текстовому описі щодо інформаційного забезпечення та положенні
про відділ роботи з іноземцями;
- у матеріалах справи відсутня і н ф о р м а ц і я щодо вивчення української мови як
окремої навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна», яка надається у разі
підготовки іноземців та осіб без громадянства у закладах вищої освіти незалежно від
мови навчання (пункт 38 Ліцензійних умов);
- у заяві юридичної особи в і д с у тня і н ф о р м а ц і я про місця провадження освітньої
діяльності заклад)1 освіти, відомості про які наявні у матеріалах справи, зокрема у
розділі про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення (додаток
1 до Ліцензійних умов):
Звертаємо увагу, що, відповідно до пункту 43 Ліцензійних умов, лі ценз іат
забезпечує актуальність відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення
в ЄДЕБО, і має право у разі потреби оновлювати відомості протягом року, тому
необхідно привести у відповідність до цих вимог розділ в ЄДЕБО про кадрове
забезпечення згідно з рекомендаціями, зазначеними у листі МОН «Щодо електронного
ліцензування освітньої діяльності» від 18.10.2019 ЛЄд 1/9-656.
_____________________________ П р о п о з и ц і ї щ о д о у с у н е н н я н е д о л і к ів:_____________________________

1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати докумен ти відповідно до Закону і Ліцензійних
умов; 2
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і
Ліцензійних умов.

І
і

І

Перелік здобувачів ліцензій,
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої
діяльності у сфері післядипломної освітзи для осіб з вищою освітою

№
з/п

•
Найменування здобувачів ліцензій
;

1.
2.
3.

і

..-У

:::} :у

: ' '

'

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Луганської області
:
;
і
;
І •■
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Миколаївської області
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Херсонської області
і

І

П ід ст а в и в ід м о в и у в и дач і л іц ен зії на п р о в а д ж е н н я о с в іт н ь о ї д ія л ь н о ст і
з д о б у в а н у л іц е н зії у сф ер і п іс л я д и п л о м н о ї о св іт и д л я осіб з в и щ о ю о с в іт о ю

відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяви юридичної особи
б/н
Вх. № заяви юридичної особи
2961/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

Ід е нт и ф іка ці й ьіи й код ю р ид и ч 11 ої
особи
Вид освітньої діяльності, рівень
вищої освіти, код та найменування
спеціальності, зазначені
юридичною особою у заяві

дата б/д
дата 23.10.2019
Навчально-методичний центр цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності
Луганської області
24548139
підвищення

кваліфікації

сп ец іал ьн остям и

за
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у галузі
знань
26 Цивільна безпека у сфері післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою
Ліцензований обсяг
100 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- до матеріалів справи надано копію договору оренди від 01.12.2019 № 29 за
адресою Луганська обл. м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32-А,
т е р м і н д і ї я к о г о з а в е р ш у є т ь с я 01 Л І . 2 0 1 9, що є недостатнім для завершення
повного циклу освіт ньої діяльності (підпункт 3 пункту 46 Ліцензійних умов);
- до матеріалів справи надано копію документа (договор займа недвижимого
имущества) від 15.10.2013 № 3 за адресою Луганська обл., м. Рубіжне,
вул. Менделєєва, 61, який складено російською мовою, що є порушенням
частини п ’ятої статті 1 0 Закону; крім того, т е р м і н д і ї ц ь о г о д о г о в о р у
з а в е р ш и в с я 1 4 . 1 0 . 2 0 1 9 (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);
- договір оренди малоцінного майна
від 01.10.2015, укладений з
Сєвєродонецьким міжшкільним навчально-виробничим комбінатом за адресою
Луганська обл. м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 22/6 в т р а т и в ч и н н і с т ь
3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 , при цьому в жодній з 1 1-ти додаткових угод термін дії зазначеного
договору не подовжувався (порушення підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи в і д с у т н і в і д о м о с т і з а р о з д і л а м и «Обладнання
лабораторій та спеціалізованих кабінетів» та «Обладнання, устаткування та
програмне забезпечення спеціалізованих к о м п ’ютерних лабораторій, які
забезпечують виконання навчального плану за спеціальністю», що є порушенням
261 П о ж е ж н а

безпека

вимог додатку 4 Ліцензійних умов;
- у відомостях про проектну групу освітньої діяльності в і д с у т н я
і н ф о р м а ц і я , що передбачена Ліцензійними умовами (додаток 2 до Ліцензійних
умов);
- заява юридичної особи оформлена н а д в і с п е ц і а л ь н о с т і о д н о ч а с н о , що
суперечить Ліцензійним умовам, а саме: під час ліцензування встановлюється
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до
встановлених цими Ліцензійними умовами вимог у сфері післядипломної освіти,
з о к р е м а - з а в і д п о в і д н о ю с п е ц і а л ь н і с т ю (пункт 3 Ліцензійних умов);
- у заяві відсутня інформація щодо всіх місць провадження освітньої
діяльності, які зазначені у матеріалах справи (вимоги додатку 1 Ліцензійних
умов);
- концепція освітньої діяльності н е в і д п о в і д а є вимогам підпункту 5 пункту
46 Ліцензійних умов, а саме, концепція освітньої діяльності з а в і д п о в і д н о ю
с п е ц і а л ь н і с т ю у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою має
включати: код та найменування спеціальності; орієнтовний перелік спеціалізацій
та освітніх програм; загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи та строк навчання; професійні стандарти,
на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності); перелік
основних
компетентностей,
якими
повинен
оволодіти
здобувай
вищої/післядипломної освіти; орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які
планується надавати; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати
навчання; порядок оцінювання результатів навчання;
- у розділі «'Текстовий опис використання інформаційних ресурсів,
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів,
інших о б ’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах» в і д с у т н і р о з р а х у н к и щодо
спроможності провадження освітньої діяльності (вимоги підпункту 9 пункту 46
Ліцензійних умов);
- в матеріалах справи в і д с у т н я
ін ф ор м ац ія
про документальне
підтвердження фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд,
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних
норм, правил і стандартів (пункт 33 Ліцензійних умов);
- в і д с у т н і в і д о м о с т і п р о ю р и д и ч н у о с о б у у Єдиній державній електронній
базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО) (порушення пункту 43 Ліцензійних умов);
- відсутній офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщена
інформація про його діяльність (порушення пункту 36 Ліцензійних умов)_________
_____________________ П р о п о з и ц і ї щ о д о у с у н е н н я н е д о л і к і в : _______________________________

1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних
умов;____________________________________________________________________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за встановленою
формою відповідно д о Закону і Ліцензійних умов.

П ід ста в и в ід м о в и у в и дач і л іц ен зії на п р о в а д ж е н н я о с в іт н ь о ї д ія л ь н о ст і
з д о б у в а н у л і ц е н з і ї у с ф е р і ІІІСЛЯДИПЛОМНОЇ о с в і т и д л я о с і б з в и щ о ю о с в і т о ю

відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності» (далі - Закон)
Вих. № заяви юридичної особи
438/01-15
Вх. № заяви юридичної особи
2981/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

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

Ліцензований обсяг
П ідстави д л я

дата 21.10.2019
дата 24.10.2019
Навчально-методичний центр цивільного
захисту
та
безпеки
життєдіяльності
Миколаївської області
13844159
підвищення
кваліфікації
за
програмою
функціонального навчання керівного складу
та фахівців, діяльність яких по в’язана з
організацією і здійсненням заходів з питань
цивільного захисту у сфері післядипломної
ОСВІ'ГИ д л я осіб з вищою осві гою
120 осіб

п р и й н я т т я р і ш е н н я п р о в і д м о в у у в и д а ч і л і ц е н з і ї на

п р ов ад ж ен н я осв ітн ь ої дія л ь н ості зд обув ан у ліц ен зії у сфері п ісл я д и п л о м н о ї

з вищою о с в іт о ю
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- в і д с у т н і к о п і ї д о к у м е н т і в , що підтверджують майнові права на основні
засоби для здійснення навчального процесу на сір ок не менший необхідного для
завершення одного повного циклу освітньої діяльності (порушення підпункту З
пункту 46 Ліцензійних умов);
- якісний склад проектної групи - 6 осіб, з яких педагогічні працівники
Токарєв А. В. (дві вищі освіти за спеціальностями «Штурманська тактична
авіація»
та
«Штурманська
оперативно-тактична
морська
авіація»)
та
Толокнов Є. В. (дві вищі освіти за спеціальностями «Автоматичні приводи» та
«Озброєння літальних апаратів») н е м а ю т ь к в а л і ф і к а ц і ї відповідно до
спеціальності, зазначеної у концепції освітньої діяльності (263 «Цивільна
безпека») (порушення в и м о г п у н к т у 27 Л іц е н з ій н и х у м о в ) ;
- у розділі «Текстовий опис використання інформаційних ресурсів,
навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів,
інших о б ’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти
провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої
о св іт и д л я осіб

діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими
обсягами» в і д с у т н і р о з р а х у н к и щодо спроможності провадження освітньої
діяльності (вимоги підпункту 9 пункту 46 Ліцензійних умов);
в матеріалах справи
відсутня
ін ф ор м ац ія
про документальне
підтвердження фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд,
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних
норм, правил і стандартів (пункт 33 Ліцензійних умов);
- заява юридичної особи оформлена б е з з а з н а ч е н н я с п е ц і а л ь н о с т і , що
суперечить Ліцензійним умовам, а саме: під час ліцензування встановлюється
спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність відповідно до
встановлених цими Ліцензійними умовами вимог у сфері післядипломної освіти
- з а в і д п о в і д н о ю с п е ц і а л ь н і с т ю в межах галузі знань, програмою, галуззю знань
(пункт 3 Ліцензійних умов);
- в і д с у т н і в і д о м о с т і п р о ю р и д и ч н у о с о б у у Єдиній державній електронній
базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО) (порушення пункту 43 Ліцензійних умов).
Крім того, документи, надані до розгляду, н е с ф о р м о в а н о у ліцензійну
справу, відсутня нумерація сторінок (вимоги пункту 48 Ліцензійних умов)._______
____________________________П р о п о з и ц і ї щ о д о у с у н е н н я н е д о л і к і в ; ___________________________

1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах та в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних
у м о в ; ________________
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності
| у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за встановленою
і формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.________________________________

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
здобувану ліцензії у сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОІ освіти для осіб З ВИЩ ОЮ ОСВІТОЮ
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
_________________________________ (далі - Закон)) ___________________ ______________

Вих. № заяви юридичної особи 04-03/229
Вх. № заяви юридичної особи 2933/0/10.1-19
Найменування юридичної особи

Дата 17.10.2019
Дата 22.10.2019
Навчально-методичний
центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності
Херсонської
області
Ідентифікаційний код юридичної особи
26233167
Вид освітньої діяльності, рівень вищої
підвищення
кваліфікації
за
освіти, найменування спеціальності,
програмою
функціонального
зазначені юридичною особою у заяві
навчання керівного складу та
фахівців, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів
з питань цивільного захисту для
потреб виконавчої влади (органів
місцевого
самоврядування,
самоврядування
суб’єктів
господарювання) галузі знань 26
Цивільна безпека
Ліцензований обсяг за ліцензією
Ліцензований обсяг, зазначений юридичною 60 осіб (з урахуванням строків
особою у заяві
навчання)
тт*
*
*
*
•
•
••• на
Підстави для прийняття рішення про відмову
у видачі*ліцензії
провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії у сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОІ
освіти для осіб 3 вищою освітою
1.
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону):
- якісний склад проектної групи - 4 особи (Мельничук М. В. - керівник
проектної групи, вища освіта «Пожежна безпека»; Чернецька Л. І. - вища освіта зі
спеціальності «Початкове навчання»; Бетін В. І. - вища освіта зі спеціальності
«Фізика»; Сосновська А. М. - вища освіта Психологія») не відповідає вимогам
пункту 27 Ліцензійних умов, оскільки педагогічні працівники Чернецька Л. І.,
Бетін В. І. та Сосновська А. М. не мають кваліфікації відповідно до заявленої
спеціальності;
-відсутня соціальна інфраструктура, що є порушенням вимог таблиці 5 додатку
4 до Ліцензійних умов;

-відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати здобувана
ліцензії за попередній рік, оскільки в матеріалах справи надано звіт за 1 півріччя
2019 року, що є порушенням вимог підпункту 4 пункту 46 Ліцензійних умов;
- колонка «Примітки**» таблиці якісного складу проектної групи освітньої
діяльності у сфері післядипломної освіти відсутня. Відомості про додаткові
показники, що визначають кваліфікацію працівника у матеріалах справи відсутні;
- в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердження
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має
кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечення
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та
іншої інфраструктури відповідно до державних будівельних норм, правил і
стандартів, що є порушенням вимог пункту 33 Ліцензійних умов;
- відсутнє обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої
діяльності за програмою спеціальності, що ліцензується, для заявленого
ліцензованого обсягу, що є порушенням вимог додатку 4 до Ліцензійних умов;
- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти не
забезпечив подання повної і актуальної інформації у частині кадрового та
матеріально-технічного забезпечення.____________________ _____________________
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків;____________________
1. усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.______________________________ ____ ________________
2. подати нову заяву щодо видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за встановленою формою
відповідно до Закону і Ліцензійних у м о в . _____________________________ ____

Перелік здобувачів ліцензій (ліцензіатів),
яким відмовлено у видачі ліцензій на провадження освітньої
діяльності (розширенні провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ )
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п

Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)
Білоцерківський національний аграрний університет для
1. Маслівського аграрного коледж у ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського
національного аграрного університету
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
2. для Коледжу корабелів Національного університету кораблебудування
імені адмірала Макарова
3.

Державна Каховська технічна школа

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 01-12/808
Вх. № заяви юридичної особи
2967/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві

дата 23.10.2019
дата 23.10.2019
Білоцерківський національний
аграрний університет
00493712
Маслівський аграрний коледж
ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського
національного аграрного
університету
36969901

7233
Слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин та
устаткування
Ліцензований обсяг за заявою
Професійно-технічне навчання - ЗО
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на освітню
діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- положення про Маслівський аграрний коледж ім. П. X. Гаркавого
Білоцерківського національного аграрного університету (далі - Коледж) не
погоджено відповідно до статті 9 Закону України «Про професійну (професійнотехнічну) освіту»;
- за матеріалами справи дисципліну робочого навчального плану «Перша
долікарська допомога» викладатиме Приходченко І. А., яка має вищу освіту за
спеціальністю «Професійне навчання. Виробнича експлуатація і ремонт підйомнотранспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання» і не є
фахівцем з основ медицини (пункт 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- крім того, у матеріалах справи не зазначено за якою спеціальністю отримав
вищу освіту Доник М. В. і тому інформація потребує уточнення;
- у матеріалах справи різна інформація щодо наявності кабінетів із зазначеної
професії і тому потребує уточнення (таблиці 2, 3 додатку 17 до Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи надано неповну інформацію про відомості щодо
навчально-методичного забезпечення зазначеної професії (таблиця 1 додатку 18
Ліцензійних умов);
- у таблиці про забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою невірно зазначені деякі показники,
зокрема: автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника, навчального посібника
тощо; найменування підручника, навчального посібника тощо, і тому потребують
уточнення.
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до
Ліцензійних умов;
__________________________ _____________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.____________________________

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
здобувану ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи
6220/4416
Вх. № заяви юридичної особи
2915/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Найменування відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної
особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 25.09.2019
дата 21.10.2019
Національний університет
кораблебудування імені адмірала
Макарова
02066753
Коледж корабелів Національного
університету кораблебудування імені
адмірала Макарова
39044417
7212
Електрогазозварник

Професійно-технічне навчання - 15 осіб
Перепідготовка - 5 осіб
Підвищення кваліфікації - 10 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на освітню
діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1 187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
положення
про Коледж
корабелів
Національного університету
кораблебудування імені адмірала Макарова (далі - Коледж) не погоджено
відповідно до статті 9 Закону України «Про професійну (професійно-технічну)
освіту»;
- у матеріалах справи відсутні копії документів, що підтверджують право
власності, оперативного управління чи користування основними засобами для
здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення
повного циклу освітньої діяльності для Коледжу (підпункт 4 пункту 73 Ліцензійних
умов);
- не усі дисципліни робочого навчального плану із зазначеної професії
забезпечені викладачами, а саме, «Обладнання для зварювальних робіт» (пункт 1
додатку 14 Ліцензійних умов);
- у матеріалах справи інформація про відомості щодо навчально-методичного
забезпечення зазначеної професії не зазначена (додаток 18 Ліцензійних умов);

1

- здобувай ліцензії не забезпечив подання в електронному вигляді усіх даних та
відомостей про кадрове та матеріально-технічне забезпечення Коледжу до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), зокрема, в ЄДЕБО
відсутня інформація про навчальні приміщення, про викладачів Єфімову Е. В.,
Боброва М. М. та ін. (пункт 72 Ліцензійних умов).
Крім того, робочі навчальні плани з професії щодо перепідготовки та
підвищення кваліфікації робітників не затверджені в установленому порядку, згідно
з абзацом другим пункту 16 Положенням про ступеневу професійно-технічну
освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року
№ 956._____________________________________________________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:
_______________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до
Ліцензійних умов;__________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.___________________________________________________

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 348
Вх. № заяви юридичної особи
2908/0/10.1-19
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, код та
найменування професії, зазначені
юридичною особою у заяві
Ліцензований обсяг за заявою

дата 09.10.2019
дата 18.10.2019
Державна Каховська технічна школа
01039694
8331
Машиніст-оператор дощувальних машин
та агрегатів
Перепідготовка - 15 осіб

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти_________
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови)
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:
- не усі дисципліни робочого навчального плану з професії 8331 Машиністоператор дощувальних машин та агрегатів забезпечені підручниками, навчальними
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою, а саме, «Спеціальна
технологія» (пункт 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);
- дисципліну навчального плану «Основи правових знань» планує викладати
Шевченко А. С., яка має вищу освіту за фахом «Економіка підприємства»
(кваліфікація - бакалавр з економіки підприємства) і не є фахівцем з основ права
(пункт 2 додатку 14 до Ліцензійних умов);
- у таблиці про загальну площу приміщень, що використовуються під час
освітнього процесу, зазначено площу приміщень 11252,8 кв. м. (адреса: м. Каховка,
вул. 417 Стрілецької дивізії, буд. 65), а за документами на право власності вона
становить 6991,6 кв. м. і тому інформація потребує уточнення;
- у матеріалах справи різна інформація щодо наявності кабінетів із зазначеної
професії і тому потребує уточнення (таблиці 2, 3 додатку 17 до Ліцензійних умов);
- у таблиці про забезпечення підручниками, навчальними посібниками,
довідковою та іншою навчальною літературою із зазначеної професії невірно
зазначено показник, а саме: автор (прізвище, ім’я та по батькові) підручника,
навчального посібника тощо, і тому потребує уточнення._________________________
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________________
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідно до
Ліцензійних умов;___________________________________________________________
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до
Закону і Ліцензійних умов.

