МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ
№

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 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 27.06.2019
(протокол № 140)
НАКАЗУЮ:
1.
Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому) рівні, початковому рівні (короткому циклі), першому
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти згідно з переліком
(додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 1.1-1.49).
2. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити провадження
освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 2.1 - 2.6).
3. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері фахової
передвищої освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 3.1-3.8).
4. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити провадження
освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти згідно з переліком (додаток 4) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 4.1 - 4.18 ).
5. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення про видачу
ліцензії (розширення 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 Державному вищому навчальному
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
(ідентифікаційний код юридичної особи
02070884) для Гкономічного коледжу

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
(ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу юридичної особи - 04618613) у сфері вищої освіти на підставі
заяви закладу освіти за видами освітньої діяльності, що додаються (додаток 5).
7. Звузити провадження освітньої діяльності Уманському державному
педагогічному університету імені Павла Тичини (ідентифікаційний код юридичної
особи - 02125639) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою на підставі
заяви закладу освіти за видами освітньої діяльності, що додаються (додаток 6).
8. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 7) за видами
освітньої діяльності, що додаються (додатки 7.1 -7.7).
9. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності (розширенні
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері вищої освіти
згідно з переліком (додаток 8) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 8.1-8.11).
10. Відмовити у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності Приватному
закладу «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора
Федоровича Ушакова» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39956476) у сфері
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за відповідними підставами, що
додаються (додаток 9).
11. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності (розширенні
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері фахової
передвищої освіти згідно з переліком (додаток 10) за відповідними підставами, що
додаються (додатки 10. 1- 10.2).
12. 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 11) за відповідними
підставами, що додаються (додатки 11.1-11.7).
13. Внести зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти, а саме:
найменування Вищого навчального комунального закладу «Одеське театральнохудожнє училище» (ідентифікаційний код юридичної особи - 35565631) замінити на
Комунальний заклад «Одеський театрально-художній коледж» (ідентифікаційний код
юридичної особи - 35565631);
найменування Краматорський технологічний технікум (ідентифікаційний код
юридичної особи - 03062935) замінити на Краматорський коледж технологій та дизайну
(ідентифікаційний код юридичної особи - 03062935).
14. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний
університет» (ідентифікаційний код юридичної особи - 02070812) для Маріупольського
механіко-металургійного коледжу Державного вищого навчального закладу
«Приазовський
державний
технічний
університет»
(ідентифікаційний
код
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи - 00193559), а саме,
найменування спеціальності 275 Транспортні технології (організація перевезень і
управління на залізничному транспорті) замінити на 275 Транспортні технології (на
залізничному транспорті).

:)

15. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України інформації про прийняте
органом ліцензування рішення.
16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Ю. М. Рашкевич
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Протокол № 140
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 27 червня 2019 р.

№ 140
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1.

Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення
ліцензованого обсягу) ліцензіатам у сфері вищої освіти:

1.1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти,) ліцензіатам у сфері
вищої освіти:
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

№
з/п

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний
код
(найменування відокремленого структурного
підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу)

1.

Львівський національний університет імені Івана
Франка
02070987

2.

Тернопільський національний технічний університет 07
імені Івана Пулюя
Управління та
05408102
адміністрування

3.

Університет державної фіскальної служби України
40233365

Код та найменування
галузі знань

01
Освіта/Педагогіка

28
Публічне управління та
адміністрування

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків
навчання)

011
Освітні, педагогічні науки

12

075 Маркетинг

20

281
Публічне управління та
адміністрування

32

2

4.

Національний університет «Острозька академія»
22554101

29
Міжнародні відносини

291
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
(з можливістю здійснювати
підготовку іноземців та осіб без
громадянства)

5.

Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної
академії наук України
23756522

13
Механічна інженерія

132
Матеріалознавство

20

16

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти

№
з/п

6.
7.

8.

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний
код
(найменування відокремленого структурного
підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу)
Центрально-український державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
02125415
Державний університет інфраструктури та технологій
41330257
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський
національний університет»
02070832
Природничо-гуманітарний коледж Державного
вищого навчального закладу «Ужгородський
національний університет»
38678844

Код та
найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків
навчання)

10
Природничі науки

102
Хімія

60

27
Транспорт

271
Річковий та морський транспорт

200

08
Право

081
Право

60

3

9.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет
02125467

08
Право

081
Право
(з можливістю здійснювати
підготовку іноземців та осіб без
громадянства)

100

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

№
з/п

10.

11.
12.
13.

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний
код
Код та найменування
(найменування відокремленого структурного
галузі знань
підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу)
Таврійський національний університет імені В. І.
28
Вернадського
Публічне управління та
02070967
адміністрування
Рівненський державний гуманітарний університет
25736989
Львівський національний університет імені Івана
Франка
02070987

01
Освіта / Педагогіка
12
Інформаційні технології
12
Інформаційні технології

14.

Державний університет інфраструктури та технологій 29
41330257
Міжнародні відносини

15.

Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний
соціально-економічний коледж
03191615

07
Управління та
адміністрування

16.

Сумський державний університет
05408289

22
Охорона здоров’я

Шифр та найменування
спеціальності
281
Публічне управління та
адміністрування
014
Середня освіта (Природничі
науки)
122
Комп’ютерні науки
124
Системний аналіз
292
Міжнародні економічні
відносини
072
Фінанси, банківська справа та
страхування
223 Медсестринство
(з можливістю здійснювати
підготовку іноземців та осіб
без громадянства)

Ліцензований
обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)
200

120
1200
340
200

400

200

4

17.

18.

Національний університет водного господарства та
природокористування
02071116
Київський національний університет технологій та
дизайну
02070890

01 Освіта/Педагогіка

017
Фізична культура і спорт

120

10
Природничі науки

105
Прикладна фізика та
наноматеріали

120

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

№
з/п

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний
код
(найменування відокремленого структурного
підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу)

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

19.

Рівненський державний гуманітарний університет
25736989

01
Освіта / Педагогіка

014
Середня освіта
(Природничі науки)

60

20.

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління
персоналом»
00127522
Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного
акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
22812968

28
Публічне управління та
адміністрування

281
Публічне управління та
адміністрування

120

01 Освіта/Педагогіка

014
Середня освіта (Історія)

70

16
Хімічна та біоінженерія

162
Біотехнології та
біоінженерія

30

12
Інформаційні технології

124
Системний аналіз

120

21.

Дніпровський національний університет імені Олеся
Гончара
02066747

22.

23.

Львівський національний університет
імені Івана Франка
02070987

5

24.

Київський національний університет будівництва і
архітектури
02070909

24
Сфера обслуговування

242
Туризм
(з можливістю
здійснювати підготовку
іноземців та осіб без
громадянства)

50

1.2

Розширення провадження освітньої діяльності ліцензіатам з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства:

№
з/п

Найменування юридичної особи та
ідентифікаційний код
(найменування відокремленого
структурного підрозділу та
ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу)

25.

Криворізький державний педагогічний
університет
40787802

Рівень вищої
освіти

бакалавр
магістр
бакалавр

26.

27.

28.

магістр
Сумський державний університет
05408289

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків
навчання)

01
Освіта/Педагогіка

014
Середня освіта
(Географія)

400

01 Освіта/Педагогіка

014
Середня освіта (Музичне
мистецтво)

240

07
третій
(освітньо-науковий Управління та
адміністрування
рівень)
07
третій
Управління та
(освітньо-науковий
адміністрування
рівень)

072
Фінанси, банківська
справа та страхування
071
Облік і оподаткування

150

100
80

20

6

29.

16
третій
(освітньо-науковий Хімічна та біоінженерія
рівень)

161
Хімічні технології та
інженерія

30.

18
третій
Виробництво та
(освітньо-науковий
технології
рівень)

183
Технології захисту
навколишнього
середовища
183
Технології захисту
навколишнього
середовища

бакалавр
31.

18
Виробництво та
технології

магістр
бакалавр
32.
магістр

33.

Державний вищий навчальний заклад
«Криворізький державний університет»
37664469

бакалавр
магістр

07
Управління та
адміністрування

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

27
Транспорт

274
Автомобільний
транспорт

20

40

240
100
340
120
400
100

34.

Харківський національний економічний
третій
05
університет імені Семена Кузнеця
(освітньо-науковий Соціальні та поведінкові
02071211
рівень)
науки

051
Економіка

48

35.

третій
05
Маріупольський державний університет
(освітньо-науковий Соціальні та поведінкові
26593428
рівень)
науки

052
Політологія

20

Харківська державна академія культури
30036001

бакалавр

36.
магістр

02
Культура і мистецтво

025
Музичне мистецтво

400
110

7

бакалавр
37.

магістр

02
Культура і мистецтво

029
Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа

бакалавр
магістр
38.

39.

40.

1.3.

третій
(освітньо-науковий
рівень)
Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя
02125668
Приватний вищий навчальний заклад
«Київський міжнародний університет»
21595240

бакалавр
магістр
бакалавр

200
100
100

03
Гуманітарні науки

30

034
Культурологія

32
05
Соціальні та поведінкові
науки

053
Психологія

29
Міжнародні відносини

291
Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

520
100

240

Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти :
Третій ( освітньо-науковий) рівень вищої освіти

№
з/п

41.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний
код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
02070884

Ліцензований обсяг, осіб
Код та
найменування
галузі знань

08
Право

Шифр та найменування
спеціальності

081
Право

Існуючий

Встановити
(з урахуванням
строків
навчання)

5

60

8

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
№
з/п

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний
код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)

Код та
найменування галузі
знань

42.

Харківський національний педагогічний
університет
03
імені Г. С. Сковороди
Гуманітарні науки
02125585

43.

Державний вищий навчальний заклад
«Івано-Франківський національний
медичний університет»
02010758

22
Охорона здоров’я

44.

Житомирський агротехнічний коледж
00727966

20
Аграрні науки та
продовольство

Ліцензований обсяг, осіб
Шифр та найменування
спеціальності
035
Філологія
(з можливістю здійснювати
підготовку іноземців та осіб без
громадянства )
227
Фізична терапія, ерготерапія
(з можливістю здійснювати
підготовку іноземців та осіб без
громадянства )
201
Агрономія

Існуючий

Встановити
(з урахуванням
строківнавчання)

100

600

100

480

30

180

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

45.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний
код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Центрально-український державний
педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
02125415

Код та
найменування
галузі знань

Ліцензований обсяг, осіб
Шифр та найменування
спеціальності

014
01
Середня освіта (Біологія та
Освіта/Педагогіка
здоров’я людини)

Існуючий

Встановити
(з урахуванням
строків навчання)

8

50

9

46.

47.

48.

Вінницький національний технічний
університет
02070693
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
16459396

12
Інформаційні
технології
12
Інформаційні
технології

126
Інформаційні системи та
технології
121
Інженерія програмного
забезпечення

Державний вищий навчальний заклад
014
01
«Ужгородський національний університет»
Середня освіта (Біологія та
Освіта/Педагогіка
02070832
здоров’я людини)

25

80

60

100

60

160

1.4 Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти ліцензіатам у сфері
вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства:
з/п

49.

№

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)

Харківська державна академія
культури
30036001

Рівень вищої
освіти
третій
(освітньонауковий
рівень)

Код та
найменування галузі
знань

Шифр та найменування
спеціальності

029
02
Інформаційна, бібліотечна та
Культура і мистецтво
архівна справа

Ліцензований обсяг,осіб
(з урахуванням строків
навчання)
Існую-чий
Встановити

6

40

10

2. Звуження провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої освіти :
2.1 Зменшення ліцензованого обсягу та припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
з/п

50.

№

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
02070884

Шифр та
найменування
галузі знань

Код та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий

Після звуження

Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями
Для відокремленого структурного підроозділу
Економічний коледж Державного вищого навчального закладу «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
(Ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної особи
04618613)
Підготовка молодших спеціалістів
07 Управління та
адміністрування

073 Менеджмент

90

60

07 Управління та
адміністрування

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

150

30

11

3. Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування
нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу, започаткування освітньої діяльності з метою підготовки
іноземців)) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері вищої освіти:
3.1. Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування
нової спеціальності, рівня вищої освіти) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері вищої освіти
На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

№
з/п

51.

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний код
(найменування відокремленого структурного підрозділу та
ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу)

Приватний заклад освіти
«Навчально-науково-виробничий кластер морегосподарського
комплексу»
42798816

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент

12

27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт

52.

53.

Рівненський державний гуманітарний університет
25736989

29
Міжнародні відносини
292
Міжнародні економічні відносини

54.

Приватний вищий навчальний заклад «Медико-природничий
університет»
41149112

22
Охорона здоров’я
227
Фізична терапія, ерготерапія

13

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

№
з/п

55.

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний код
(найменування відокремленого структурного підрозділу та
ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу)
Приватний заклад освіти
«Навчально-науково-виробничий кластер
морегосподарського комплексу»
42798816

56.

57.

Запорізький національний університет
02125243
Економіко-гуманітарний факультет Запорізького
національного університету у м. Мелітополі Запорізької
області
36448505

58.

Приватний заклад вищої освіти «Карпатський університет
імені Августина Волошина»

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент
27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт
01 Освіта/Педагогіка
014
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

05
Соціальні та поведінкові науки

14

31477568
59.

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
02214142

053
Психологія
02
Культура і мистецтво
026
Сценічне мистецтво

3.2 Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства:

№
з/п

60.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний
код ВСП)
Харківська державна академія культури
30036001

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

Рівень вищої освіти

бакалавр

24
Сфера обслуговування
242
Туризм

магістр

На підставі встановлення недостовірності даних у підтвердних документах ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

№
з/п

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний код
(найменування відокремленого структурного підрозділу та
ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу)

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

15

61.

Приватний вищий навчальний заклад «Медико-природничий
університет»
41149112

22
Охорона здоров’я
226
Фармація, промислова фармація

ІІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
4. Видача ліцензії на освітню діяльність здобувачам ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, розширення
провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою:
4.1. Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою:

№
з/п

62.

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування відокремленого
структурного підрозділу та
ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу)
Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя
02125668

Код та
найменування
галузі знань
01
Освіта/Педагогіка

Шифр
та найменування
спеціальності,
освітня програма

Вид освітньої діяльності

014
підвищення кваліфікації
Середня освіта (Українська педагогічних працівників
мова і література)
закладів освіти та установ

Ліцензований обсяг,
осіб
50

16

4.2. Розширення провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою:

№
з/п

63.

64.

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування відокремленого
структурного підрозділу та
ідентифікаційний код відокремленого
структурного підрозділу)
Уманський державний педагогічний
університет
імені Павла Тичини
02125639
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
02125208

Код та
найменування
галузі знань

67.

Вид освітньої діяльності

Ліцензований обсяг,
осіб

підвищення кваліфікації
державних службовців і
посадових осіб місцевого
самоврядування

60

01
Освіта/Педагогіка

014
підвищення кваліфікації
Середня освіта (Українська педагогічних працівників
мова і література)
закладів освіти та установ

25

01
Освіта/Педагогіка

014
Середня освіта (Мова і
література (англійська))

підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
закладів освіти та установ

25

01
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Музичне мистецтво)

підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
закладів освіти та установ

25

підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
закладів освіти та установ

25

281
Публічне
управління та
адміністрування

65.

66.

Шифр
та найменування
спеціальності,
освітня програма
281
Публічне управління та
адміністрування

05
053
Соціальні та
Психологія
поведінкові науки

5. Звуження провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

5.1 Зменшення ліцензованого обсягу та припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою
з/п

68.

17

№ Найменування ВНЗ та
Ліцензований обсяг, осіб
Шифр та
Код та
ідентифікаційний код
Вид освітньої
Після
найменування
найменування
Існуючий
(найменування ВСП ВНЗ та
діяльності
звуження
галузі знань
спеціальності
ідентифікаційний код ВСП)
Уманський державний
Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальністю
педагогічний університет імені
підвищення
Павла Тичини
кваліфікації
02125639
28 Публічне
281 Публічне
педагогічних
управління та
управління та
60
0
працівників
адміністрування
адміністрування
закладів освіти та
установ

6. Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачам ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою
освітою
6.1. На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою:

№
з/п

69.

Найменування юридичної
особи та ідентифікаційний код
(найменування відокремленого
структурного підрозділу та
ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу)
Приватний заклад «Морський
інститут післядипломної
освіти імені контр-адмірала
Федора Федоровича Ушакова»
39956476

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування
спеціальності,
освітня програма
27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт

Вид освітньої діяльності

підготовка фахівців
у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

18

ІІІ. ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА
7. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) ліцензіатам у сфері фахової передвищої освіти:
7.1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) ліцензіатам у сфері фахової передвищої
освіти:
№
з/п

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування Відокремленого структурного
підрозділу ВНЗ та ідентифікаційний код
Відокремленого структурного підрозділу)
Приватний вищий навчальний заклад «Київський
міжнародний університет»
21595240
Відокремлений структурний підрозділ Приватного
вищого навчального закладу «Київський міжнародний
університет» - «Коледж Київського міжнародного
університету» –
37498756
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
00493706
Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування України
«Боярський коледж екології і природних ресурсів»
33295449
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
00493706
Відокремлений підрозділ Національного університету
біоресурсів і природокористування України
«Мукачівський аграрний коледж»
35077585

Код
та найменування галузі
знань
05
Соціальні та поведінкові
науки

Шифр
та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

051
Економіка

150

226
Фармація, промислова
фармація

400

275
Транспортні технології
(на автомобільному
транспорті)

160

07
Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

120

08
Право

081
Право

240

20
Аграрні науки

201
Агрономія

160

22
Охорона здоров’я

27
Транспорт

19

76.

07
Управління та
адміністрування

071
Облік і оподаткування

90

77.

07
Управління та
адміністрування

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

90

8. Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності ( розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування
нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері фахової
передвищої освіти :
8.1. На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої
освіти:

№
з/п

78.

79.

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний код
(найменування відокремленого структурного підрозділу та
ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу)

Приватний заклад вищої освіти «Карпатський університет імені
Августина Волошина»
31477568
Ужгородський гуманітарно-економічний коледж Карпатського
університету імені Августина Волошина
39859653
Полтавський національний технічний університет
імені Юрія Кондратюка
02071100
Миргородський художньо-промисловий коледж
імені М. В. Гоголя Полтавського національного технічного

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

12
Інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки

12
Інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки

20

університету імені Юрія Кондратюка
37829171

ІV. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
9. Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності, розширення провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
9.1. Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
№
з/п

80.

81.

Найменування юридичної особи та
ідентифікаційний код
(найменування відокремленого
структурного підрозділу та
ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу)
Товариство з обмеженою
відповідальністю «МЕТІНВЕСТПРОМСЕРВІС»
39641616
Філія № 1 Товариства з обмеженою
відповідальністю «МЕТІНВЕСТПРОМСЕРВІС» у м. Маріуполі
40196444
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА
КОНСАЛТИНГУ»
37408332

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
(клас класифікаційного
угрупування)

Види професійної підготовки

Ліцензований обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

721
Формувальники, зварники,
прокатники, бляхарі та
монтажники металоконструкцій

професійно-технічне
навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації

215

другий
(базовий),
третій
(вищий)

5220
Продавець продовольчих
товарів

професійно-технічне навчання

15

другий (базовий

21

82.

Гірницьке професійно-технічне
училище
02542412

4113
Оператор з обробки
інформації та програмного
забезпечення

первинна професійна
підготовка

30

другий (базовий)

9.2. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування освітньої діяльності за професією,) ліцензіатам у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти:
№
з/п

83.

84.

Найменування юридичної особи
та ідентифікаційний код
(найменування відокремленого
структурного підрозділу та
ідентифікаційний код
відокремленого структурного
підрозділу)
Вище професійне училище № 17
02541444
Тернопільське вище професійне
училище № 4
імені Михайла Паращука
02547659

85.

86.

Товариство з обмеженою
відповідальністю «МЕТІНВЕСТПРОМСЕРВІС»
39641616

Код за Класифікатором професій
та назва професії
(клас класифікаційного
угрупування)

Види професійної підготовки

7233
Слюсар-ремонтник

первинна професійна
підготовка

7231
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

первинна професійна
підготовка

Ліцензований обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

30

другий
(базовий)

150

другий
(базовий)

7231
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

професійно-технічне навчання

20

перший
(початковий),
другий
(базовий)

8322
Водій автотранспортних засобів
(категорія В)

первинна професійна
підготовка

50

другий
(базовий)

723
Механіки та монтажники
механічного устаткування

професійно-технічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

40

другий
(базовий),
третій
(вищий)

22

87.

88.

Філія № 1 Товариства з
обмеженою відповідальністю
«МЕТІНВЕСТ-ПРОМСЕРВІС» у
м. Маріуполі
40196444
Приватне підприємство
«Радомишльський аграрний
навчально-виробничий центр»
35545547

724
Механіки та монтажники
електричного та електронного
устаткування

професійно-технічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

6113
Квітникар

професійно-технічне
навчання,
підвищення кваліфікації

15

6121
Тваринник

професійно-технічне
навчання,
підвищення кваліфікації,
перепідготовка

75

первинна професійна
підготовка

30

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання

15

другий
(базовий)

підвищення кваліфікації

15

другий
(базовий)

первинна професійна
підготовка

30

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання

30

перший
(початковий)

первинна професійна
підготовка

30

другий (базовий)

професійно-технічне навчання

15

перший
(початковий)

89.

90.

91.

Вище професійне училище № 29
м. Львова
02545608
Харківський професійний ліцей
залізничного транспорту
02547760

92.

93.

Квасилівський професійний
ліцей
21083042

4113
Оператор з обробки інформації
та програмного забезпечення
7233
Слюсар з ремонту рухомого
складу
7233
Слюсар з ремонту рухомого
складу
8311
Помічник машиніста
електропоїзда
8311
Помічник машиніста
електропоїзда
7433
Кравець
7433
Кравець

40

другий
(базовий),
третій
(вищий)
другий
(базовий),
третій
(вищий)
другий
(базовий),
третій
(вищий)

23

94.

95.

96.

97.

Державний професійнотехнічний навчальний заклад
«Дубровицький професійний
ліцей»
02547151
Державний навчальний заклад
«Іркліївський професійний
аграрний ліцей»
02548570

Державний навчальний заклад
«Уманський професійний
аграрний ліцей»
02548713
Державний навчальний заклад
«Новоград-Волинське вище
професійне училище»
02543437

7433
Кравець

перепідготовка

15

другий (базовий)

7433
Кравець

підвищення кваліфікації

15

другий (базовий)

5141
Перукар (перукар-модельєр)

первинна професійна
підготовка

30

другий (базовий)

7212 Електрозварник ручного
зварювання

первинна професійна
підготовка

30

другий (базовий)

7212 Електрозварник ручного
зварювання

професійно-технічне навчання

15

перший
(початковий)

7212 Електрозварник ручного
зварювання

підвищення кваліфікації

15

другий (базовий)

5123
Бармен

первинна професійна
підготовка

60

другий (базовий)

7423
Верстатник деревообробних
верстатів
7423
Верстатник деревообробних
верстатів
7423
Верстатник деревообробних
верстатів
7423
Верстатник деревообробних
верстатів

первинна професійна
підготовка

30

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання

15

другий
(базовий)

перепідготовка

10

другий
(базовий)

підвищення кваліфікації

5

другий
(базовий)

24

10.

Звуження провадження освітньої діяльності ліцензіатів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (припинення
провадження частини освітньої діяльності) за певними професіям):

10.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців за певними професіями:
з/п
98.

99.

№

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Державний навчальний заклад
«Електрорадіотехнічний ліцей
м. Полтави»
02546817

Професійно-технічне
училище № 88
21902066

Код за Класифікатором професій
та назва професії

Види професійної підготовки

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Встановити

7242
Налагоджувальник
технологічного устаткування
(електронна техніка)

первинна професійна
підготовка;
професійно-технічне навчання

30

0

4112
Оператор комп'ютерного набору

первинна професійна
підготовка;
професійно-технічне навчання

30

0

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

первинна професійна
підготовка

30

0

первинна професійна
підготовка

30

0

первинна професійна
підготовка

30

0

4112
Оператор комп'ютерного набору

первинна професійна
підготовка;
професійно-технічне навчання

45

0

8321
Водій мототранспортних засобів
категорія A

професійно-технічне навчання

30

0

7129
Монтажник гіпсокартонних
конструкцій
4121
Офісний службовець
(бухгалтерія)

25

10.2. Припинення провадження частини освітньої діяльності ліцензіатів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти :
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ
та ідентифікаційний код
ВСП

100. Вище професійне
училище № 3 м. Мукачево
03566191

Існуючий
Код за Класифікатором
професій
та назва професії

Види
професійної
підготовки

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

первинна
професійна
підготовка

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

№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП

первинна
професійна
підготовка

Встановити
Ліцензо
ваний
обсяг

Код за
Класифікатором
професій
та назва професії

Ліцензо
ваний
обсяг

60

4115
Секретар керівника
(організації,
підприємства,
установи)

первинна
професійна
підготовка

30

60

4121
Обліковець з
реєстрації
бухгалтерських
даних

первинна
професійна
підготовка

30

Код за Класифікатором професій
та назва професії
Існуючий

Види професійної
підготовки

Після звуження

Види професійної
підготовки

Ліцензований обсяг

26

101. Кропивницьке вище
професійне училище
02545028

4212
Контролер ощадного банку
4112
Оператор комп'ютерного
набору

102. Державний навчальний заклад
"Жашківський аграрнотехнологічний професійний
ліцей"
05538046

4212
Контролер ощадного
банку

7212
Електрогазозварник

7212
Електрогазозварник

8322
Водій автотранспортних
засобів
(категорії B, C)
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорії A1,
A2, B1)

8322
Водій автотранспортних
засобів
(категорії C)
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорії
A1, A2)

7233
Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

7233
Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування

8322
Водій автотранспортних
засобів
(категорії B, C)

8322
Водій автотранспортних
засобів
(категорії C)

первинна професійна
підготовка;
перепідготовка;
професійно-технічне
навчання; підвищення
кваліфікації

60

первинна професійна
підготовка,
перепідготовка
робітників,
професійно-технічне
навчання

100

первинна професійна
підготовка,
перепідготовка
робітників,
підвищення
кваліфікації робітників

100
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103. Херсонський професійний
ліцей харчової промисловості
05529596

104. Державний професійнотехнічний навчальний заклад
«Бориспільський професійний
ліцей»
05529596

7412
Цукерник
8274
Дражувальник
7412
Халвомісильник
8290
Машиніст пакувальної
машини
7212
Електрогазозварник
7213
Рихтувальник кузовів

7412
Цукерник
8274
Дражувальник

первинна професійна
підготовка

30

7213
Рихтувальник кузовів

первинна професійна
підготовка

30

11. . Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності ( розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам
ліцензій ( ліцензіатам ) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
11.1. На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти:
№
Найменування юридичної
з/п
особи та ідентифікаційний
код
(найменування
Код за Класифікатором професій
Види професійної підготовки, ліцензований обсяг,
відокремленого
та назва професії
осіб
структурного підрозділу та
(за класом класифікаційного угруповання)
ідентифікаційний код
відокремленого
структурного підрозділу)
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105. Товариство з обмеженою
відповідальністю «Норс
Марін Менеджмент
Україна»
42347586
106. Приватний заклад освіти
«Навчально-наукововиробничий кластер
морегосподарського
комплексу»
42798816
107. Державний навчальний
заклад «Скалатський
професійний ліцей»
02547642

8340
Матрос

професійно-технічне навчання, підвищення
кваліфікації – 30 осіб

8340
Моторист (машиніст)т

професійно-технічне навчання, підвищення
кваліфікації – 30 осіб

8340
Матрос

професійно-технічне навчання, підвищення
кваліфікації, перепідготовка – 50 осіб

8340 Моторист (машиніст)

професійно-технічне навчання, підвищення
кваліфікації, перепідготовка – 50 осіб

7212
Електрогазозварник

професійно-технічне навчання – 30 осіб

108. Державний навчальний
7136
заклад «Ніжинський
Монтажник санітарно-технічних систем та
професійний аграрний ліцей устаткування
Чернігівської області»
02548794

первинна професійна підготовка – 30 осіб

109. Вище професійне
училище № 41
м. Тульчина
02540545

4113
Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення (ІІ і І категорія)

первинна професійна підготовка – 50 осіб

110. Державний навчальний
заклад «Ніжинський
професійний аграрний ліцей
Чернігівської області»
02548794

7433
Кравець

первинна професійна підготовка – 30 осіб
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111. Приватний заклад
«Морський інститут
післядипломної освіти імені
контр-адмірала Федора
Федоровича Ушакова»
39956476

7241
Електрик судновий

професійно-технічне навчання

12 Різне.
12.1. Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини
сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань внести зміну у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Вищого навчального
комунального закладу «Одеське театрально-художнє училище» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35565631), а саме:
найменування Вищого навчального комунального закладу «Одеське театрально-художнє училище» замінити на Комунальний заклад
«Одеський театрально-художній коледж»
(підстава: Рішення Одеської обласної ради від 11 вересня 2018 року № 805-VII «Про зміну назви вищого навчального комунального
закладу
«Одеське
театрально-художнє
училище»;
лист
закладу
освіти
від
22.06.2019
р.
№
131
(вх. МОН від 24.06.2019 № 2240/0/10-19).
12.3.Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини
сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань внести зміну у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Краматорського технологічного
технікуму (ідентифікаційний код юридичної особи – 03062935), а саме:
найменування Краматорський технологічний технікум замінити на Краматорський коледж технологій та дизайну
(підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 13.02.2019 № 171 «Про зміну типу та перейменування Краматорського
технологічного технікуму»; заява закладу освіти від 19.06.2019 р. № 01/5-245 (вх. МОН від 25.06.2019 № 2274/0/10-19).
12.3.. Про внесення змін до ліцензії відповідно до листа МОН від 28.03.2018 № 1/11-3340 «Щодо формування та здійснення державного
замовлення на спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 275
Транспортні технології (за видами) та внесення змін до ліцензій з даними спеціальностями», зокрема:
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Вих. № заяви юридичної особи 61/108-155
Вх. № заяви юридичної особи 2231/0/10-19
Найменування юридичної особи

дата 14.06.2019
дата 21.06.2019
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний
університет»
Ідентифікаційний код юридичної особи
02070812
Найменування
відокремленого
структурного Маріупольський механіко-металургійний коледж Державного вищого навчального
підрозділу юридичної особи
закладу «Приазовський державний технічний університет»
Ідентифікаційний код відокремленого структурного 00193559
підрозділу юридичної особи
Підстава
Наказ МОН України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку
спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275
«Транспортні технології (за видами)», за якими здійснюються формування та
розміщення державного замовлення», зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914
Згідно з ліцензією
№
за
п/п

Шифр та назва
галузі знань

1
27 Транспорт

Доповнити

Ліцензований
Код та назва спеціальності
обсяг

Шифр та
назва
галузі
знань
Підготовка молодших спеціалістів

275 Транспортні
технології (організація
перевезень і управління на
залізничному транспорті)

75

Рішення

наказ Міністерства
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565

Код та назва спеціальності

275 Транспортні технології
27
(на залізничному
Транспорт
транспорті)

Ліцензований
обсяг

75

