
Додаток
до наказу Міністерства освіти і наїу
України від СЦ, 0 ^ 2020 р. № Ц У \І!

ки

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Запорізької області 
у сфері ПІСЛЯДИІІЛОМНОЇ освіти для осіб з вищою освітою

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

Вид провадження освітньої діяльності 
__________ у сфері П І С Л Я Д И І І Л О М Н О Ї  освіти для осіб з вищою освітою

Започаткування провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфік 
за спеціальністю 263 Цивільна безпека

Щ11

Вих. № заяви юридичної особи 
01/4/86
Вх. № заяви юридичної особи 
140/0/10.1-20

Дата 20.01.2020

Дата 22.01.2020

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕ

ТР
си

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ОБЛАСТІ
26317036

ЗАНОРІЗЬ СОІ

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Ліцензований обсяг

підвищення кваліфікації за спеціальн 
263 Цивільна безпека

120 осіб (з урахуванням строків навчанн

гю



Додаток сі
до наказу Міністерства освіти і
України від 0Й.С& 2020 р. № І) І іі

іуки

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Комунальному закладу «Дніпропетровський коледж культури і мистецт^» 

Дніпропетровської обласної ради» у сфері фахової передвищ ої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіті
Започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності галузі знань 02 Культура і мистецтво у сфері фазової 
передвищої освіти_____________________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 
8

дата 25.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
156/0/10.1-20

дата 27.01.2020

Найменування юридичної особи Комунальний заклад «Дніпропетровс 
коледж культури і мисте 
Дніпропетровської обласної ради»

ккий
цтв»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214490

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

провадження освітньої діяльності у <] 
фахової передвищої освіти за спеціальн 
028 Менеджмент соціокультурної діяльноа

фері
істю
ті

Ліцензований обсяг 30 осіб 1



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і нау^и
України від « [)и » Р£  2020 №

Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Прилуцький агротехнічний коледж

2.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Криворізький 
центр професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного 
сервісу»

3.
Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіт 
інноваційних технологій будівництва та промисловості»

и

4. Державний навчальний заклад «Новоград-Волинське вище професійн 
училище»

*









Додаток с/
до наказу Міністерства освіти і на4ки
України в ід ^  Ог 2020 № Ц У " Л

Про розш ирення провадження освітньої діяльності ліцензіату  
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи
59

дата 24.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
168/0/10.1-19

дата 28.01.2020

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Криворізький це 
професійної освіти робітничих кадрі 
торгівлі та ресторанного сервісу»

нтр
і

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01566502

Вид розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері професійно
(професійно-технічної) освіти

'

Започаткування професії за іншим видом освітньої діяльності:
Код згідно 
з Класифі

катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професій
(професій

технічне
освіти

ЗОЇ
но-
ї)

5122 Кухар Первинна
професійна
підготовка

60 Другий
(базовиі )

5122 Кухар Професійно-
технічне
навчання

100 Другий
(базовиі )

5122 Кухар Перепідготовка
робітників

15 Другий
(базовиі )



Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науі
України від^Й.С^ 2020 р. № ЦЧ ~Л

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 
7241 Електромонтажник силових мереж та електроустаткування (професійно-технічне 
навчання, первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації)_________________

Вих. № заяви юридичної особи 51 дата 21.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
186/0/10.1-20

дата 30.01.2020

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної освіти 
інноваційних технологій будівництва та 
промисловості»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547820
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання, первини 
професійна підготовка, підвищення 
кваліфікації з професії 
7241 Електромонтажник силових мереж 
ел е ктроу статку ва н н я

а

та

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
професій!
(професій
технічної
освіти

:ОЇ
НО-

7241 Електромонтажник силових 
мереж та

електроустаткування

Професійно-
технічне
навчання

15 Перів и
(початкоЕ

А
ИЙ)

7241 Електромонтажник силових 
мереж та

електроустаткування

Первинна
професійна
підготовка

зо Другиі
(базови

1
В

7241 Електромонтажник силових 
мереж та

електроустаткування

Підвищення
кваліфікації

15 Другиі
(базови

і
в



Додаток @
до наказу Міністерства освіти і наук і
України від 0^ 02 2020 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності діцензіату 
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 7212 Електрозварь 
на автоматичних та напівавтоматичних машинах (професійно-технічне навчан 
первинна професійна підготовка, підвищення кваліфікації)

ик
ія,

Вих. № заяви юридичної особи 49 дата 21.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
187/0/10.1-20

дата 30.01.2020

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Регіональний центр професійної освіти 
інноваційних технологій будівництва та 
промисловості»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02547820
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Професійно-технічне навчання, первини: 
професійна підготовка, підвищення 
кваліфікації з професії 
7212 Електрозварник на автоматичних ті 
напівавтоматичних машинах

і

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
гірофесійн
(професій
технічної)
освіти

зї
ю-

7212 Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних машинах

Професійно-
технічне
навчання

15 Першиі
(початков їй)

7212 Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних машинах

Первинна
професійна
підготовка

зо Другий
(базовиі )

7212 Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних машинах

Підвищення
кваліфікації

15 Другий
(базовиі )



Додаток ’¥
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 0 2020 №__ Ід (■

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи б.н. дата відсутня
Вх. № заяви юридичної особи 146/0/10.1-20 дата 24.01.2020
Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 

«Новоград-Волинське вище 
професійне училище»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02543437

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

Започаткування освітньої діяльності за професією:
Код згідно 3 

Класифі
катором 

професій ДК 
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійно
(професійне

технічної)
освіти

[
_

5141 Перукар(перукар- 
модельєр)

1 Іервинна 
професійна 
підготовка

30 осіб Другий
(базовий)



Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науь
України від « 0Ц » СУі 2020 № ^7~д

и

Перелік ліцензіатів,
яким оформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Державний вищий навчальний заклад «Слов’янський коледж 
транспортної інфраструктури»

2. Волинський коледж культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського

3. Державний навчальний заклад «М іжрегіональне вище професійне 
будівельне училище м. Краматорська»

4. Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрни 
університет»

л

5. Харківський національний технічний університет сільського 
господарства імені Петра Василенка

6. Комунальний вищий навчальний заклад «Ж итомирський медичний 
інститут» Ж итомирської обласної ради

7. Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 
«Броварське вище училище фізичної культури»

—

8. Донецький державний університет управління



Додаток V, /
до наказу Міністерства освіти і ш уки
України від ОЦ.ОсІ 2020 р. № 0 / ' £_

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування і идів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідн їх 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
10

дата 20.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
180/0/10-20

дата 22.01.2020

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад: 
«Слов’янський коледж транспортної 
інфраструктури»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01116182

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, ос 
(на одної 
курсі (рс 
навчанн

шй
іб
«У
ці
я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 17
Електроніка та 
телекомунікації 172 Телекомунікації та 

радіотехніка зо

2. 27 Транспорт 273 Залізничний
транспорт 575



Додаток
до наказу Міністерства освіти і н; іуки
України від 00 0 2 .2020 р. № Ч І ~ Я

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування і идів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідн их 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
08/1-1

дата 13.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
185/0/10-20

дата 23.01.2020

Найменування юридичної особи Волинський коледж культури і мисте 
імені І. Ф. Стравінського

цтв

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02214426

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, ос 
(на одно 
курсі (р< 
навчань

ПІЙ
іб
ну
ці
я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 02
Культура та 
мистецтво 025

Музичне
мистецтво 90

2. 02
Культура та 
мистецтво

026
Сценічне

мистецтво
35

3. 02
Культура та 
мистецтво 029

Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

ЗО

4. 02
Культура та 
мистецтво

024 Хореографія 15

5. 02
Культура та 
мистецтво 023

Образотворче
мистецтво,

декоративне
мистецтво,
реставрація

20



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
України від рЦ.ОсІ 2020 р. № ЦЧ

н і

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехід 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

і идів 
г их

Вих. № заяви юридичної особи
19/5-20

дата 20.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
205/0/10-20

дата 27.01.2020

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Міжрегіональне вище професійне 
будівельне училище м. Краматорськ »

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02542018

уки

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, о< 
(на одно 
курсі (рі 
навчані

НИЙ

іб
ну
ці
Я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 13
Механічна
інженерія 131 Прикладна

механіка зо

2. 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

зо



Оформлення ліцензії на пр 
ліцензіату у сфері фг

(відповідно до пункту 6 частини першої 
господарської діяльності», підпункту 6 пу 

положень Закону України <

Додаток У
до наказу Міністерства освіти і ш 
України від 09 02.2020 р. № ЦЧ

уки
Ті

овадження освітньої діяльності 
іхової передвищ ої освіти
статті 7 Закону України «Про ліцензування е 

нкту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідн 
(Про фахову передвищу освіту»)

и дів
їх

Вих. № заяви юридичної особи
12/6

дата 21.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
233/0/10-19

дата 30.01.2020

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний закла,і: 
«Херсонський державний аграрний 
університет»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493020

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, ос 
(на одно: 
курсі (рс 
навчанн

шй
іб
іу
ці
я)

Для відокремлених структурних підрозділів
Скадовський технікум Державного вищого навчального закладу 

«Херсонський державний аграрний університет» (ідентифікаційний н 
відокремленого структурного підрозділу -  21301734)

од

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 20
Аграрні науки та 

продовольство 201 Агрономія 155



Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і
України від 0^.02, 2020 р. № ^

н іуки
ЬЛ

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 перехід цих 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
39-61

дата 23. 01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
221/0/10-20

дата 28.01.2020

Найменування юридичної особи Харківський національний технічний 
університет сільського господарства 
імені Петра Василенка

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00493741

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, ос 
(на одно 
курсі (р< 
навчань

ний
іб
иу
ці
Я)

Для відокремлених структурних підрозділів
Вовчанський коледж Харківського національного технічного  
університету сільського господарства імені Петра Василенка  

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
00728948)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і

оподаткування зо

2. 20
Аграрні науки та 

продовольство
208 Агроінженерія 100



Додаток ^  £
до наказу Міністерства освіти і н
України від 0^-0'Ту, 2020 р. № ^  '

іуки
і

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехіді 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

ІИД1В

их

Вих. № заяви юридичної особи
55

дата 23.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
218/0/10-20

дата 28.01.2020

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заю 
«Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради

іад

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02011284

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, ос 
(на одно 
курсі (рс 
навчанн

шй
іб

ці
я)

Для відокремлених структурних підрозділів
Коледж Комунального вищого навчального закладу «Ж итомирськи  

медичний інститут» Ж итомирської обласної ради (ідентифікаційний і 
відокремленого структурного п ід р о зд іл у - 38741816)

І
од

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
22 Охорона

здоров'я
223 Медсестринство 420

2.
22 Охорона

здоров'я
221 Стоматологія 180



Додаток 4  ̂ У
до наказу Міністерства освіти і н
України від (ДОг 2020 р. № 0 (

іуки
-л

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону У країни «Про ліцензування іидів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехіді их 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи
01-02/20

дата 20.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
242/0/10-20

дата 31.01.2020

Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний заю 
Київської обласної ради «Броварське 
вище училище фізичної культури»

іад

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

22208066

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, ос 
(на одно 
курсі (р< 
навчань

шй
іб
ну
ці
я)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1.
01 Освіта/Педагогіка 017 Фізична культура і 

спорт
50



Додаток 4'■<?
до наказу Міністерства освіти і н
України відО  ̂Осі 2020 р. № Ц І

іуки
'Я

Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування *идів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та ііерехцп 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)
их

Вих. № заяви юридичної особи
9

дата 29.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
245/0/10-20

дата 31.01.2020

Найменування юридичної особи Донецький державний університет 
управління

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00173427

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензова 
обсяг, о< 
(на одно 
курсі (р< 
навчаю

ний
іб
ну
ці
я)

Для відокремлених структурних підрозділів
Вугледарський коледж Донецького державного університету управлін  

(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи -
24468328)

ня

Підготовка фахового молодшого бакалавра

1. 07
Управління та 

адміністрування 071 Облік і
оподаткування ЗО

2. 07 Управління та 
адміністрування 072

Фінанси,
банківська справа 

та страхування
25

3. 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 25

4. 07 Управління та 
адміністрування 075 Маркетинг ЗО

5. 07 Управління та 
адміністрування 076

Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність
зо



Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і наук
України від «ОЬ » 0, 2020 № ^ 7

и

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері вищ ої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 
«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

2. Державний заклад «Луганські- 
Ш евченка»

їй національний університет імені Тараса

3. Приватний заклад вищої освіти «Карпатський університет імені 
Августина Волошина»

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

5.
М иколаївський національний університет
імені В. 0 . Сухомлинського для Коледжу М иколаївського національногс 
університету імені В. О. Сухомлинського

6. Бердянський державний педагогічний університет

7. Івано-Ф ранківський державний коледж технологій та бізнесу



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і наук
України від С й Сс{ 2020 р. № Ц ї  - І

і

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 2/20 11.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 178/0/10-20 22.01.2020
Найменування юридичної особи Приватне акціонерне товарг 

«Приватний вищий навчал 
заклад «Запорізький інсі 
економіки та інформаці 
технологій»

ство 
ший 
итут 
і них

Ідентифікаційний код юридичної особи 22115979
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

-

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

-

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Зменш ення ліцензованого обсягу освітньої діяльності за професіям и:

№
з/п

Код і найменування 
професії Види професійної 

підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

В станові
ЛІЦЄНЗОВс

обсяг, п

[ТИ

ний
:іб

Денна/заочна/
вечірня
форма

Денна/зас
вечірн
форм;

чна/
і

Підготовка бакалаврів
1. 0203 Гуманітарні 

науки
6.020303 Філологія 40/40/0 0/5/0

2. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030502
Економічна
кібернетика

20/5/0 0/1/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030503
Міжнародна
економіка

20/10/0 1/2/0

4. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємства 61/16/0 0/4/0

5. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 25/12/0 0/2/0

6. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і 
кредит 110/80/0 0/9/0



7. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і 
аудит 60/15/0 0/2/0

8. 0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601
Менеджмент 45/55/0 0/9/0

9. 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050101
Комп’ютерна
інженерія

55/55/0 0/2/0

10. 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050103 Програмна 
інженерія 30/30/0 0/2/0

Перший (бакалаврський) рівень вищ ої освіти:
11. 03 Гуманітарні 

науки
035 Філологія 80 50

12. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 52 25

13. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік та 
оподаткування 75 25

14. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

190 ЗО

15. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 50 40

16. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 37 зо

17. 07 Управління та 
адміністрування

076
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

50 зо

18. 12 Інформаційні 
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

60 50

19. 12 Інформаційні 
технології

123 Комп’ютерна 
інженерія 110 50

20. 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія 100 40

Другий (магістерський) рівень вищ ої освіти
21. 05 Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка зо 20

22. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік та 
оподаткування 50 зо

23. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

60 зо

Для відокремлених структурних підрозділів:



Структурний підрозділ «Коледж економіки та інформаційних технології 
Приватного акціонерного товариства «Приватний вищий навчальний зак 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
(ідентифікаційний код 26405601)

і»
лад

Підготовка молодших спеціалістів
24. 05 Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 45 8

25. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, 
банківська справа та 
страхування

200 13

26. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 50 10

27. 07 Управління та 
адміністрування

076
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

60 14

28. 12 Інформаційні 
технології

121 Інженерія
програмного
забезпечення

ЗО 25

29. 12 Інформаційні 
технології

123 Комп’ютерна 
інженерія 100 20

ЗО. 24 Сфера 
обслуговування

242 Туризм зо 25

Перший (бакалаврський) рівень вищ ої освіти
31. 28 Публічне 

управління та 
адміністрування

281 Публічне 
управління та 
адміністрування

50 зо

32. 12 Інформаційні 
технології

122 Комп’ютерні 
науки 60 20

Другий (магістерський) рівень вищ ої освіти
33. 19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та 
цивільна інженерія 50 20

2. Припинення провадження освітньої діяльності за професіями:
Підготовка бакалаврів:

34. 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

6.050101
Комп’ютерні науки 30/30/0 0/0/0

35. 0601 Будівництво 
та архітектура

6.060101
Будівництво 50/50/0 0/0/0

36. 1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 30/30/0 0/0/0

Для відокремлених структурних підрозділів:
Структурний підрозділ «Коледж економіки та інформаційних технології 

Приватного акціонерного товариства «Приватний вищий навчальний зак 
«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

(ідентифікаційний код 26405601)

і»
лад



Підготовка молодших спеціалістів
37. 0305 Економіка та 

підприємництво
5.03050401
Економіка
підприємства

50/30/0 0/0/0

38. 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

5.05010201 
Обслуговування 
комп’ютерних 
систем та мереж

50/50/0 0/0/0

39. 0501 Інформатика 
та обчислювальна 
техніка

5.05010301
Розробка
програмного
забезпечення

30/0/0 0/0/0

40. 1401 Сфера 
обслуговування

5.14010301
Туристичне
обслуговування

30/0/0 0/0/0

Перший (бакалаврський) рівень вищ ої освіти:
41. 12 Інформаційні 

технології
122 Комп’ютерні 
науки та 
інформаційні 
технології

60 0

Другий (магістерський) рівень вищ ої освіти:
42. 05 Соціальні та 

поведінкові науки
056 Міжнародні
економічні
відносини

зо 0

Для відокремлених структурних підрозділів:
Структурний підрозділ «Коледж економіки та інформаційних технології 

Приватного акціонерного товариства «П риватний вищий навчальний зак 
«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

(ідентифікаційний код 26405601)

»
лад

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодш ий спеціаліст»
43. 07 Управління та 

адміністрування
071 Облік та 
оподаткування 50 0



Додаток _4. «£
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ОДО сі 2020 р. № іч -} ~П

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

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
1/1102

дата 22.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
4065/0/10-19

дата 02.12.2019

Найменування юридичної особи Державний заклад «Луганськ 
національний університет імені Тар 
Шевченка»

ий
іса

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125131

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1.Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, ос б
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н.)
Після звуж< 
(д.ф.н./з.ф

ння
н.)

Підготовка бакалаврів
0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 10/10/0 0/0/0
0101 Педагогічна освіта 6.010102 Початкова освіта 10/10/0 0/0/0
0101 Педагогічна освіта 6.010103 Технологічна освіта 10/10/0 0/0/0
0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта 

(Транспорт)
10/10/0 0/0/0

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта 
(Харчові технології)

10/10/0 0/0/0

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта 
(Технологія виробів легкої 
промисловості)

10/10/0 0/0/0

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта 
(Технологія виробництва і 
переробка продуктів сільського 
господарства)

10/10/0 0/0/0

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта 
(Побутове обслуговування)

10/10/0 0/0/0

0101 Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка 10/10/0 0/0/0
0201 Культура 6.020101 Культурологія 5/5/0 0/0/0
0202 Мистецтво 6.020202 Хореографія 5/5/0 0/0/0
0202 Мистецтво 6.020205 Образотворче мистецтво 5/5/0 0/0/0
0202 Мистецтво 6.020207 Дизайн 10/10/0 0/0/0
0202 Мистецтво 6.020208 Декоративно-прикладне 

мистецтво
5/5/0 0/0/0



0301 Соціально- 
політичні науки

6.030103 Практична психологія* 10/10/0 0/0/0

0302 Міжнародні 
відносини

6.030201 Міжнародні відносини 10/10/0 0/0/0

0303 Журналістика та 
інформатика

6.030302 Реклама і зв’язки з 
громадськістю (у медіагалузі)

10/0/0 0/0/0

0303 Журналістика та 
інформатика

6.030303 Видавнича справа та 
редагування

10/0/0 0/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030510 Товарознавство і 
торговельне підприємництво

10/10/0 0/0/0

1401 Сфера 
обслуговування

6.140101 Готельно-ресторанна 
справа

10/10/0 0/0/0

1401 Сфера 
обслуговування

6.140103 Туризм 10/10/0 0/0/0

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Дизайн) 80 0
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Дизайн) зо 0
2. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, ос б
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./
веч.ф.н.)

Після звуж< 
(д.ф.н./з.ф 

веч.ф.н.

ння
н./

Підготовка бакалаврів:
0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта 

(Т оварознавство)
10/10/0 5/0/0

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта 
(Економіка)

10/10/0 5/0/0

0101 Педагогічна освіта 6.010105 Корекційна освіта (за 
нозологіями)

10/10/0 5/5/0

0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010201 Фізичне виховання 10/10/0 10/0/0

0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010202 Спорт 10/10/0 5/0/0

0102 Фізичне 
виховання, спорт і 
здоров’я людини

6.010203 Здоров’я людини 10/10/0 5/0/0

0201 Культура 6.020105 Документознавство та 
інформаційна діяльність

10/10/0 5/0/0

0202 Мистецтво 6.020203 Кіно- , телемистецтво 5/5/0 5/0/0
0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво 5/5/0 5/1/0
0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія 10/10/0 5/0/0
0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* 20/20/0 20/5/0



0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Соціологія 10/10/0 5/0/0

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030102 Психологія 10/10/0 0/5/0

0301 Соціально- 
політичні науки

6.030104 Політологія 10/10/0 5/0/0

0303 Журналістика та 
інформатика

6.030301 Журналістика 15/15/0 5/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030506 Прикладна статистика 10/0/0 5/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030507 Маркетинг 10/10/0 5/0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

6.030508 Фінанси і кредит 10/10/0 10/0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

6.030601 Менеджмент 10/10/0 5/0/0

0401 Природничі науки 6.040101 Хімія 10/10/0 5/0/0
0401 Природничі науки 6.040102 Біологія 10/10/0 10/5/0
0401 Природничі науки 6.040104 Географія 10/10/0 5/5/0
0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 
збалансоване 
природокористування

10/10/0 10/0/0

0402 Фізико - 
математичні науки

6.040201 Математика 10/10/0 5/0/0

0402 Фізико - 
математичні науки

6.040203 Фізика 10/10/0/ 5/0/0

0403 Системні науки та 
кібернетика

6.040302 Інформатика 10/10/0 5/0/0

0403 Системні науки та 
кібернетика

6.040303 Системний аналіз 5/0/0 1/0/0

0501
Інформатика та 
обчислювальна техніка

6.050102 Комп’ютерна інженерія 10/10/0 5/0/0

0501
Інформатика та 
обчислювальна техніка

6.050103 Програмна інженерія 10/0/0 5/0/0

0901 Сільське 
господарство і 
лісництво

6.090103 Лісове і садово-паркове 
господарство

10/10/0 10/0/0

1201 Медицина 6.120102 Лабораторна діагностика 10/0/0 5/0/0
1301 Соціальне 
забезпечення

6.130102 Соціальна робота 10/10/0 5/0/0



Додаток &  З
до наказу Міністерства освіти і нау|си
України від (Х.Ог 2020 р. № ЦУ Я

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 218/12-19 
209/11-19

09.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 4283/0/1С>-19 18.12.2019

Найменування юридичної особи Приватний заклад вищої о 
«Карпатський університет 
Августина Волошина»

світи
імені

Ідентифікаційний код юридичної особи 31477568
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

-

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

“

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Зменш ення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Код і найменування 
професії Види професійної 

підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встанові 
ліцензовг 
обсяг, о<

ІТИ

ний
:іб

Підготовка бакалаврів
1. 03 Гуманітарні 

науки
033 Філософі я 80 25



Додаток У
до наказу Міністерства освіти і науіфї
України від ОЦ 02. 2020 р. № ЦІ

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 226 03.12.2019
Вх. № заяви юридичної особи 4303/0/10-19 18.12.2019
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний за 

Харківський гуманіта 
університет «Народна україг 
академія»

клад
ший
ська

Ідентифікаційний код юридичної особи 21228109
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

-

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

-

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

№
з/п

Код і найменування 
професії Види професійної 

підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

(за ліцензією)

Встанови 
ліцензова 

обсяг, ос

ти
шй
іб

Денна/заочна/ 
вечірня форма

Денна/зао1 
вечірня фо

іна/
эма

Підготовка бакалаврів
1. 0203 Гуманітарні 

науки
6.020303 Філологія 90/50/0 2/2/0

2. 0301 Соціально- 
поведінкові науки

6.030101 Соціологія 20/30/0 2/2/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030504 Економіка 
підприємництва 100/75/0 2/2/0

Підготовка спеціалістів
4. Г 0203 Гуманітарні 

науки
7.02030304
Переклад 4/10/0 2/2/0

5. 0301 Соціально- 
поведінкові науки

7.03010101 
Соціологія (з 
напрямами 
діяльності)

а
15/25/0 1/1/0



6. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 
Економіка 
підприємництво (за 
видами економічної 
діяльності)

25/25/0 1/1/0

Підготовка магістрів
7. 0203 Гуманітарні 

науки
8.02030304
Переклад 25/0/0 2/0/0

8. 0301 Соціально- 
поведінкові науки

8.03010101 
Соціологія (за 
напрямами 
діяльності)

5/10/0 1/1/0

9. 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 
Економіка 
підприємництва (за 
видами економічної 
діяльності)

25/25/0 1/1/0

Підготовка докторів ф ілософії
10. 05 Соціальні та 

поведінкові науки
054 Соціологія 10 6

11. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 10 6

12. 03 Гуманітарні 
науки

035 Філологія 10 2



Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науі :и
України від 0Ц.О£. 2020 р. № ЦЇ

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

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
01-10/01/1327

дата 21.11.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
195/0/10-20

дата 23.01.2020

Найменування юридичної особи Миколаївський національний університет і  

В. О. Сухомлинського
мені

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02125444

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Коледж Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

36578573

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Припинення частини освітньої діяльності :

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, ос б
Існуючий Після звуже ння

Для відокремлених структурних підрозділів:
Коледж Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинсько

(адреса коледжу: 54010 м. Миколаїв, вул. Бузника, б. 5, 
ідентифікаційний код: 36578573)

го

Підготовка молодших спеціалістів:
07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування зо 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищ( ї
освіти

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

Додаток Є
до наказу Міністерства освіти і на> ки
України від О  СІ 2020 р. № Ш ^

Вих. № заяви юридичної особи 52-02/61 дата 14.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 236/0/10-20 дата 30.01.2020
Найменування юридичної особи Бердянський державний педагогі 

університет
ший

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125220
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти

1. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 

(за ліцензією)

Встаної
ліцензов

обсяі
осіб

ити
І Н И Й

,

Денна/заочна/
вечірня

Денна/зас
вечірн

чна/
3

Підготовка спеціалістів

1 . 0203 Гуманітарні 
науки

7.02030302 
Мова і література 
(російська)

25/0/0 0/0/0

2. 0301 Соціально- 
політичні науки

7.03010301 Практична 
психологія (за видами) 25/0/0 0/0/0

3. 0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент 
організацій і 
адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності)

75/0/0 0/0/0



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науі
України від Од. 2020 р. № Ц’ї /[

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно д о  статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності >)

Вих. № заяви юридичної особи 01-07/05 13.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
206/0/10-20

27.01.2020

Найменування юридичної особи Івано-Франківський державниї 
коледж технологій та бізнесу

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566100
Вид звуження провадження освітньої діяльності сфері вищої освіти

Припинення частини провадження освітньої діяльності за спеціальностями:

Шифр та найменування 
галузі знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н./в.ф.
Н.)

Після звуженні 
(д.ф.н./з.ф.н./ 

в.ф.н.)__
Підготовка молодших спеціалістів:

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839,

1. 0305
Економіка та 
підприємництво

5.03050201
Інформаційна
діяльність
підприємства

25/0/0 0/0/0

2. 0305
Економіка та 
підприємництво

5.03050702
Комерційна
діяльність

50/0/0 0/0/0

3. 0305
Економіка та 
підприємництво

5.03050801 
Фінанси і кредит

125/0/0 0/0/0

4. 0305
Економіка та 
підприємництво

5.03050802 
Оціночна діяльність

50/0/0 0/0/0

-5. 0305
Економіка та 
підприємництво

5.03050901
Бухгалтерський
облік

30/0/0 0/0/0

6 . 0517
Харчова
промисловість та 
переробка 
сільськогосподарсь 
кої продукції

5.05170101 
Виробництво 
харчової продукції

75/15/0 0/0/0



2

7. 1401
Сфера
обслуговування

5.14010101
Готельне
обслуговування

30/0/0 0/0/0

8. 1401
Сфера
обслуговування

5.14010102
Ресторанне
обслуговування

25/0/0 0/0/0

9. 1401
Сфера
обслуговування

5.14010301
Туристичне
обслуговування

65/20/0 0/0/0



Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і нау
України від «Ш_» С2 2020 № ЦЦ ~І)

Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Кузьминецький професійний аграрний ліцей Вінницької області

2. Державний навчальний заклад "Полтавське вище міжрегіональне 
професійне училище"

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Херсонський 
професійний ліцей зв'язку та поліграфії»



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і наук
України відУЦ. № 2020 р. № ЦЧ

і

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 4 09.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 197/0/10-20 24.01.2020
Найменування юридичної особи Кузьминецький професійний 

аграрний ліцей Вінницької облает
Ідентифікаційний код юридичної особи 02539743

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

Припинення провадження частини освітньої діяльності за професіями:

№
з/п

Код і найменування професії Види професійної 
підготовки

Ліцензований
обсяг

ВстаноЕ
Л ІЦЄНЗОЕ

обся

ити
аний

1. 4112
Оператор комп’ютерного
набору
4121
Офісний службовець 
(бухгалтерія)

Первинна
професійна
підготовка 60 0

____

2. 5122
Кухар
7412
Кондитер
5220
Продавець продовольчих 
товарів

Первинна
професійна
підготовка

зо 0

3. 6111
Плодоовочівник
4121
Офісний службовець 
(бухгалтерія)
4112
Оператор комп’ютерного 
набору

Первинна
професійна
підготовка

зо 0

4. 6141
Лісник

Первинна
професійна ЗО 0



8322
Водій автотранспортних 
засобів, категорія «С»

підготовка

5. 6141
Лісник
8322
Водій автотранспортних 
засобів, категорія «С» 
8331
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) 
виробництва, категорії 
«А1», «А2», «В1»

Первинна
професійна
підготовка

ЗО 0

0

6. 4112
Оператор комп’ютерного 
набору

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 
технічне навчання

60

7. 6141
Лісник
8331
Тракторист
(лісозаготівельні роботи)

Первинна 
професійна 
підготовка, 
професійно- 
технічне навчання

ЗО 0



Додаток
до наказу Міністерства освіти
України від €2 2020 р. №

і на1 жи
^ : Л

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
40

Дата 17.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
204/0/10-20

Дата 27.01.2020

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад "Полтавське 
вище міжрегіональне професійне училище"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546803

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями):

№
з/п

К о д
п р о ф ес і ї  

за  Д К

Н а й м е н у в а н н я
п р о ф е с і ї

В ид  п р о ф е с ій н о ї  п ід г о т о в к и Л іц е н з о в а н и й  о б с я г ( с сіб)
І с н у ю ч и й В с т а н о з и т и

1. 7122 Муляр Первинна професійна підготовка; 
професійно-технічне навчання; 
перепідготовка; підвищення 
кваліфікації

60 0

2. 7122
7214

7212

Муляр
Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 
Електрозварник ручного 
зварювання

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

ЗО 0

3. 7124
7122
7214

Столяр будівельний 
Муляр
Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій

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

з о 0

4. 7124
7423

Столяр будівельний 
Верстатник деревообробних 
верстатів

Первинна професійна підготовка з о 0

5. 7124
8285

Столяр будівельний 
Складальник виробів з 
деревини

Первинна професійна підготовка 60 0

6. 7132
7132

Лицювальник-плиточник
Лицювальник-мозаїст Первинна професійна підготовка з о 0

7. 7133
7132

Штукатур
Лицювальник-плиточник

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

60 0

8. 7133
7132
7129

Штукатур
Лицювальник-плиточник 
Монтажник гіпсокартонних 
конструкцій

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

60 0

9. 7137
7241

Електрослюсар будівельний 
Електромонтажник силових 
мереж та електроустаткування

Первинна професійна підготовка з о 0





Додаток £  З
до наказу Міністерства освіти і на^ки
України від СД0£ 2020 р. № ЦЧ' Л

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-21/48/01-02

Дата 15.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
220/0/10-20

Дата 28.01.2020

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічний навчальг 
заклад «Херсонський професійний ліі 
зв'язку та поліграфії»

ий
,ей

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

36235691

Вид звуження провадження освітньої діяльності:
припинення провадження частини освітньої діяльності (за певними професіями ):
Код професії 

за ДК 
003:2010

Найменування
професії

Вид підготовки Ліцензована] 
обсяг(осіб)

і

Існуюч
ий

Встаї
иті

ов

7243 Радіомеханік з 
обслуговування та 
ремонту радіотелевізійної 
апаратури

первинна професійна 
підготовка зо 0



Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « 0Ц » і 7 2020 № Ц\ Л

Перелік здобувачів ліцензій, 
яким відмовлено у видачі ліцензій  

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

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій

1. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Одеської області

2. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Івано-Ф ранківської області

3. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Черкаської області

4. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності М иколаївської області



Додаток V і
до наказу Міністерства освіти і наукі
України від 0 ^ 2020 р. № ^7 л

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

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

Вих. № заяви юридичної особи 63 дата 28.01.2020 —
Вх. № заяви юридичної особи 
188/0/10.1-20

дата 30.01.2020

Найменування ю ридичної особи Навчально-методичний цен 
цивільного захисту та безпе 
життєдіяльності Одеської області

гр
си

Ідентифікаційний код юридичної особи 09576782
за
У 

і б

і в

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

підвищення кваліфікації 
спеціальністю 263 Цивільна безпека 
сфері післядипломної освіти для ос 
3 вищою освітою

Ліцензований обсяг 56 осіб (з урахуванням строї 
навчання)

Підстави для прийняття рішення про відмову в отриманні ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб

вищою освітою
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітні 

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

- якісний склад проектної групи освітньої діяльності (4 особи) не відлові/ 
вимогам пункту 27 Ліцензійних умов, оскільки 3 члени проектної групи 
мають кваліфікації відповідно до заявленої спеціальності (М ережко О. 
отримана вища освіта за спеціальністю Військово-політична, кваліфікац 
офінер з вищою військовою освітою, викладач історії. М ельник І. О. отрима 
вища освіта за спеціальністю Історія, кваліфікація: історик, викладач історії 
суспільствознавства. Васильченко С. Б. отримана вища освіта за спеціальніс- 
Історія і радянське право, кваліфікація: викладач історії, суспільствознавст 
держави і права, вчитель середньої школи);

-у  таблиці 3 «Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінет: 
матеріалів справи відсутня додаткова інформація в описовому форматі що 
обґрунтування достатності обладнання для провадження освітньої діяльності, і 
ліцензується, для заявленого ліцензованого обсягу (таблиця 3 додатку 4 
Ліцензійних умов);

- потребує уточнення інформація про наявність соціально-побуто: 
інфраструктури, зокрема, медичного пункту, актової чи концертної за] 
спортивної зали, стадіону та/або спортивних майданчиків (пункт 37 Ліцензійн 
умов);

- в договорі №  15/52 оренди нежитлового приміщення відсутні додатки 
саме: розрахунок орендної плати, акт-приймання передачі, висновок ексгіер

ої
>ів
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ає
не
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на
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их
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та



про вартість нежитлового приміщення (будівлі), що передається в оренду;
- в договорі оренди майна з бюджетною організацією від 08 жовтня 20 

року відсутній акт приймання-передачі;
в матеріалах справи відсутня інформація про документаль 

підтвердження фахівцем з питань технічного обстеження будівель та спор} 
який має кваліфікаційний сертифікат, або відповідної установи про забезпечен 
доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інш 
маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до навчальн 
класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно до державних будівельн 
норм, правил і стандартів (пункт 33 Ліцензійних умов).

9

іе
д,
1Я
їх
їх
їх

П ропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах п 
електронних відомостях.

в

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



Додаток У -Л
до наказу Міністерства освіти і наук
України від Ои.01 2020 р. № Ц'1 і}

Підстави відмови у видачі ліцензії провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у  сфері ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ освіти для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

______ (далі - Закон))
Дата 20.01.2020Вих. № заяви юридичної особи 35/01 -13

Вх. № заяви юридичної особи 167/0/10. 1-20 дата 28.01.2020
Найменування юридичної особи Навчально-методичний цеп гір

цивільного захисту та безпек і 
життєдіяльності Івано-Франківське 
області

Ідентифікаційний код юридичної особи 26162964
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації у сфер 
післядипломної освіти для осіб 
вищої освіти зі спеціальнос 
263 Цивільна безпека

Ліцензований обсяг 55 осіб (з 
навчання)

урахуванням строк в

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадженії і 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження оевітньАі 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів Україн 
від 30 грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умов») 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону):

- склад проектної групи (Чорноус В. М. мас вищу освіту зі спеціальнос 
Радіотехніка, кандидат технічних наук за темою: Швидкодіючі перетворюва 
комплексних опорів і інтервал часу: Борисюк Р. 3. вища освіта зі спеціальнос 
Пожежна безпека); Полив'яний М. Б. - вища освіта зі спеціальності Балістика 
Дячук Д. П. -  вища освіта зі спеціальностей Організація і техніка протипожежноф 
захисту. Агрономія; Кудрицький І. В. - вища освіта зі спеціальності Спеціаліст з 
області управління по спеціальності командно-штабна оперативно-тактична 
цивільного захисту, але відсутня інформація про визнання документу Російське 
Федерації, який виданий у 2001 році, в Україні), не відповідає вимогам пункту 2 7 
Ліцензійних умов, оскільки лише 4 науково-педагогічних працівника маю 
кваліфікацію відповідно до спеціальності 263 Цивільна безпека;

- в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтвердженні 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд (за адресами: м. Іване 
Франківськ. вул. Василіянок 62-а). який має кваліфікаційний сертифікат. абЬ

І відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних приміщень осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодні 
доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно дЬ 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що є порушенням вимог пункт/ 
33 Ліцензійних умов;

-в  Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти ф  
забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове забезпечення (відсутн-і 
інформація про спеціальність отриманої освіти, кваліфікація і потребує уточненні 
інформація про стаж роботи) та матеріально-технічне забезпечення (наявна



інформація не про всі приміщення, якими користується заклад), що є порушеншм 
вимог пункту 43 Ліцензійних умов.

Крім того, у таблиці 1 «Якісний склад проектної групи, яка утворена у склад 
Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 
Івано-Франківської області) потребує уточнення інформація про спеціальне ь 
отриманої освіти у Кудрицького І. В.), оскільки інформація не відповідає наявно\ у 
документу про отриману освіту, а також відсутня інформація про те хто працює ;а
основним місцем роботи, а хто за с у м і с н и ц т в о м . ________________

_______  Пропозиції щодо усунення н е д о л ік ів ;_________
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвер. ти х  документах. 2
2. Подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітнь и

діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов. _  _______ _____________ _____



Додаток *¥-5
до наказу М іністерства освіти і нг; 
України від (Ун.01 2020 р. № Ш '/1

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб 3 вищою освітон

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

уки

ї

Вих. № заяви юридичної особи 
32

Дата 20.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
141/0/10.1-19

дата 23.01.2020

Найменування юридичної особи Навчально-методичний центр цивільне 
захисту та безпеки життєдіяльності Черкасьі 
області

го
ої

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

26260603

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підвищення кваліфікації за спеціалізації 
«Цивільний захист» спеціальної 
263 Цивільна безпека у сфері післядипломі 
освіти для осіб 3 вищою освітою

ю
:ті
ої

Ліцензований обсяг 2500 осіб (з урахуванням строків навчання)
Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на проваджені 

освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб 3 ВИЩОЮ ОСВІТОІС
ІЯ

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітні 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету М іністрів України е 
ЗО грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабіне 
М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 
частини 3 статті 13 Закону):

- якісний склад проектної групи не відповідає пункту 27 Ліцензійних уме 
оскільки науково-педагогічні та педагогічні працівники не мать кваліфікаї 
відповідно до спеціальності, зазначеної у концепції освітньої діяльнос 
(263 «Цивільна безпека»). Крім того, у таблиці щодо якісного складу проектної груї 
відсутні додаткові показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно 
заявленої спеціальності (додаток 2 до Ліцензійних умов);

- відомості про забезпечення приміщеннями навчального призначенн 
зазначені у таблиці 2 матеріалів справи (щодо використання приміщень, площа які 
у підсумку становить 893,8 м2), не відповідають відомостям про загальну плой 
приміщень, зазначеним у таблиці 1 матеріалів справи та у договорі оренди (651,8 м 
Зазначаємо, що договори про надання послуг харчування та готельних послуг 
містять відомостей про площу приміщень, і не належать до формату договор 
оренди. У разі зазначення використання площ приміщень для організації харчувані 
та тимчасового розміщення слухачів здобувач ліцензії порушує статтю 2'. 
Цивільного Кодексу України (прихований договір оренди, удаваний правочиї 
Таким чином, копії документів, що підтверджують майнові права на основні засо( 
для здійснення навчального процесу, надані не у повному обсязі (підпункт 3 пунк 
46 Ліцензійних умов);
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- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні актуал 
відомості про кадрове забезпечення (відсутня інформація про проектну груп) 
картках викладачів відсутні відомості про документи, що засвідчують рівень осе 

та кваліфікацію педагогічних працівників, а також про додаткові показники, 
визначають кваліфікацію та наукову діяльність викладачів), про матеріаль 
технічне забезпечення (надано відомості за адресою м. ЧеркЕ 
вул Б. Вишневенького, 36, а завантажено договір оренди за адресою м. Черю 
вул. 30-річчя Перемоги, 26), про освітні програми, відсутня адреса інтернет-са 
закладу, що є поруш енням вимог пункту 43 Ліцензійних умов.

- відсутній офіційний веб-сайт закладу освіти, на якому розміщ ена осно 
інформація про його діяльність (структура, освітня/освітньо-наукс 
видавнича/атестаційна (наукових працівників) діяльність, зразки документів 
освіту, умови для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних г 
населення до приміщень, навчальні та наукові структурні підрозділи та їх сю 
перелік навчальних дисциплін, правила прийому, контактна інформація), щ 
порушенням пункту 36 Ліцензійних умов;

- заява юридичної особи оформлена на отримання ліцензії щодо підвищеі 
кваліфікації за спеціалізацією, що суперечить Ліцензійним умовам, а саме: під 
ліцензування встановлюється спроможність закладу освіти провадити освії 
діяльність відповідно до встановлених цими Ліцензійними умовами вимог у с4 
післядипломної освіти, зокрема — за відповідною спеціальністю (пункч 
Ліцензійних умов). Крім того, відповідно до підпункту 12 пункту 2 Ліцензійних уіь 
спеціалізація та підвищення кваліфікації -  різні види освітньої діяльності у с(| 
післядипломної освіти.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.
2. Подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльне 

у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та документи відповідне 
Закону та Л іцензійних умов.
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Додаток ^  /
до наказу Міністерства освіти і на
У країни від 2020 р. № іД -

Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльност 
здобувану ліцензії у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освіто»)
(відповідно до статті ІЗ Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльност 

________________________________________ (далі - Закон))
Вих. № заяви юридичної особи 46/01-14
Вх. № заяви юридичної особи 184/0/10.1-20

Дата 27.01.2020
дата 30.01.2020

ки
|Л

Найменування юридичної особи

1 дентифікаційний код юридичної особи 
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Навчально-методичний щЗнтр
цивільного захисту та безгеки 
життєдіяльності Миколаївс жої 
області 
26233167
підвищення кваліфікації 
програмою функціональ
навчання керівного складу

Ліцензований обеяг

фахівців, діяльність яких пов'яза 
організацією і здійсненням заході 
питань цивільного захисту, 
спеціалізацією "Цивільний зах і 
спеціальності 263 Цивільна безш

за 
Чого 

та 
щ з 
в з
за

ка
120 осіб 
навчання)

(з урахуванням строків

Р 1

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на проваджеі
О С В І Т І І Ь О Ї  Д І Я Л Ь Н О С Т І  у сфері П І С Л Я Д И П Л О М Н О Ї  ОСВ ІТИ  Д Л Я  осіб З В И Щ О Ю  ОСВІТ'

1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження осві 
діяльності закладів освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів Ук 
від 30 грудня 2015 № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постансЕ 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № .347) (далі Ліцензійні ум 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону):

- договір оренди нерухомого або індивідуально визначеного майна, 
належить до комунальної власності від 16.02.2012 за адресою: м. Мико 
вул. Обсерваторна 2, втратив чинність 16.02.2013 (порушення вимог підпункт 
пункту 46 Ліцензійних умов);

- відсутній договір оренди від 16.02.2012 № 7128. при цьому в матерф 
ліцензійної справи надано договір про внесення змін до договору ор 
нерухомого або індивідуально визначеного майна, що належить до комуна, 
власності № 7128 від 16.02.2012 (порушення вимог підпункту 3 пункт) 
Ліцензійних умов);

- відсутній договір оренди № 5982 від 20.10.2005, при цьому в мат 
ліцензійної справи надано акти приймання-псредавання нежитлового приміщ 
від 16.02.2012 до договору оренди № 5982 від 20.10.2005 (порушення в 
підпункту 3 пункту 46 Ліцензійних умов):

- договори оренди та додаткові угоди до договорів оренди не містять 
додатків, які є їх невід'ємною частиною (порушення підпункту 3 пункт; 
Ліцензійних умов);

- відсутні соціальна інфраструктура, зокрема медичний пункт 
харчування, спортивний зал, стадіон та/або спортивний майданчик, бібліоте 
гуртожиток (порушення пункту 37 Ліцензійних умов);

- відсутнє обгрунгування достатності обладнання для провадження осві
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діяльності за програмою спеціальності, що ліцензується, для заявленого 
ліцензованого обсягу (порушення вимог додатку 4 до Ліцензійних умов);

відсутня інформація, за якими дисциплінами будуть використовувалися 
лабораторії/комп'ютерні лабораторії, спеціалізовані кабінети (порушення таб. иць
3. 4 додатку 4 до Ліцензійних умов);

в матеріалах справи відсутня інформація про документальне підтверджуй 
фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд (за адрес 
м. Миколаїв, вул. Обсерваторна 2, м. Первомайськ, вул. Грушевськогс 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів 6 ), який має кваліфікаційний сертиф 
або відповідної установи про забезпечення доступності до навчальних приміп 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
безперешкодний доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструк 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що є поруше 
вимог пункту 33 Ліцензійних умов:

договір про надання послуг № ! від 02.01.2020 не містить інформації прс| те. 
за якою адресою будуть надаватися послуги з організації харчування

в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освітні не 
забезпечив подання актуальних відомостей про кадрове забезпечення (не заповгено 
розділ) та матеріально-технічне забезпечення (не заповнено розділ), щр є 
порушенням вимог пункту 43 Ліцензійних умов.

Інформація у концепції освітньої діяльності не відповідає даним у 
(заявою передбачено «у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою осві 
підвищення кваліфікації за програмою функціонального навчання керівного ск. 
та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з пи 
цивільного захисту, а у концепції «у сфері післядипломної освіти для ос 
вищою освітою підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців, діяльні 
яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту 
спеціалізацією «цивільний захист» спеціальності «І (ивільна безпека» 263 п 
знань цивільна безпека 26». що не відповідає вимогам Ліцензійних умов. А та

розпочати навчаг 
не вірно зазн

потребують у точнення вимоги до рівня освіти осіб, які можут 
Слід також зазначити, що здобувач ліцензії у зая 

ідентифікаційний код юридичної особи (код Є ДНІ ІОУ). * 1 2
Пропозиції щодо усунення недоліків:

1. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.

ІЗ  Я В, 1
ою 
аду 
ань 
б з 
сть 

за 
тузі 

] (СОЖ 
ня. 
чи в

2. Подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освіт іьої 
діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та документи 
відповідно до Закону та Ліцензійних умов._________________________________



Додаток 8
до наказу Міністерства освіти і наукг
України від « (,Ц » С?. 2020 №

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності

у сфері фахової передвищ ої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Самбірський технікум економіки та інформатики

2.
Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва 
та комп'ютерних технологій



Підстави відмови у розш иренні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері фахової передвищ ої освіти

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

Додаток ^  /
до наказу Міністерства освіти і наукг
України від 00.62. 2020 р. № 6? [)

В их. № заяви юридичної особи 1 дата 27.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
163/0/10.1-20

дата 27.01.2020

і аНайменування ю ридичної особи Самбірський технікум економіки 
інформатики

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02357752

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

Започаткування провадження освітні 
діяльності за спеціальністю 242 Туризм 
сфері фахової передвищ ої освіти

ої
У

Ліцензований обсяг 60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти
ої
їй
ід
13

ої
лх
о-

3
ий
до

1. Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітні 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів У краї 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів України і 
10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 
Закону), а саме:

- потребує уточнення інформація про наявність соціально-побутої 
інфраструктури, зокрема, актової чи концертної зали, стадіону та/або спортивн 
майданчиків (пункт 37 Ліцензійних умов), а саме: в документі № 3 м атер іале 
технічне забезпечення освітньої діяльності;

- відсутня інформація про доступність до навчальних приміщень осіб 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема безперешкодн 
доступ до навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури відповідно 
державних будівельних норм, правил і стандартів (пункт 33 Ліцензійних умов).

П ропозиції щодо усунення недоліків;
1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності у сф' 

вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
“рі

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповів 
до Закону і Ліцензійних умов.

ю



Підстави відмови у розширенні п]
у сфері фахо

(відповідно до статті 13 Закону України
0

Додаток
до наказу М іністерства освіти і г 
України від 09 01 2020 р. № ЦІ

ауки
~3)

ювадження освітньої діяльності ліцен: 
вої передвищ ої освіти
«Про ліцензування видів господарської діяльно 
іалі - Закон))

іату

лі»

Вих. № заяви ю ридичної особи
15

Дата 30.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи
192/0/10.1-20

дата 30.01.2020

Найменування юридичної особи Білгород-Дністровський кол 
природокористування, будівництва 
комп'ютерних технологій

;дж
та

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00728546

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка фахового молодшого бакал: 
за спеціальністю 193 Геодезія 
землеустрій галузі знань 19 Архітектур 
будівництво

вра 
та 

а та

Ліцензований обсяг 100 осіб (на рік)
Підстави для прийняття рішення про відмову у розш иренні провадженні 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищ ої освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіті 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укр< 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабіь 
М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пун 
частини 3 статті 13 Закону), а саме за матеріалами справи:

1) відсутні дані та копії документів, що підтверджують майнові права 
основні засоби для здійснення навчального процесу на актову залу (164 кв. мет{ 
спортивні майданчики (64,48 кв. метрів), медичні пункти (49,4 кв. метрів), п  
порушенням вимог підпункту 3 пункту 64 Ліцензійних умов);

2) відсутні копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфік 
керівника закладу освіти (Попа Л. М.) (порушення вимоги підпункту 12 пункт) 
Ліцензійних умов).

ІЬОЇ 
їни 
ету 
ст 1

на 
ів), 
о є

щії
64

П ропозиції щодо усунення недоліків:
Подати документи в повному обсязі та оформити документи згідно з вимог: 

Закону та Л іцензійних умов.
іМИ



Додаток 9
до наказу М іністерства освіти і наук 
України від « ОЬ » 6 2  2020 № 6 1 З

и

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Переяслав- 
Хмельницький центр професійно-технічної освіти»

.
РЕГ ІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФ ЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
М. ЗІНЬКІВ

3.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки фахівцін 
водного транспорту»

4.

М ІЖ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФ ЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ЗВІЛЬЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖ БОВЦІВ М. ХОРОЛ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ для
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДОКРЕМ ЛЕНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО 
ВІДДІЛЕННЯ М ІЖ РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖ БОВЦІВ М. ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

5.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Кам’янський 
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»

6 .

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет» для М аріупольського коледжу Державного 
вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет»

7. Професійно-технічне училище № 6



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

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

Додаток ^  /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від С У /,0/2020 р. № _Щ

Вих. № заяви юридичної особи 
б.н.

дата відсутня

Вх. № заяви юридичної особи 
142/0/10.1-20

дата 23.01.2020

Найменування юридичної особи Державний професійно-технічній 
навчальний заклад «Переяслав- 
Хмельницький центр професійно-технічно 
освіти»

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02544610

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

7242 Налагоджувальних технологічного 
устаткування (електронна техніка)

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка 30 осіб: 
професійно-технічне навчання 15 осіб; 
перепідготовка -  15 осіб.

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти
Встановлення невідповіднос 

діяльності закладів освіти, зат 
України від ЗО грудня 2015 р. У 
постановою Кабінету Міністрів 
Ліцензійні умови) (пункт 1 части

- відсутній навчальний план 
матеріалах ліцензійної справи 
професійної підготовки (поруше 
умов);

- дисципліну «Основи галузе 
закріпити за Юрченко Т. В. (вищ 
середньої освіти. Історія), дисцг 
електронної техніки», «КомгГют

ті Ліцензійним умовам провадження освітньо 
вердженим постановою Кабінету Міністри 
з 1187 (із змінами і доповненнями внесенимі 
України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі 
ни 3 статті 13 Закону), а саме: 
з професійно-технічного навчання, оскільки і 

наявні 2 навчальні плани з первинно 
шя вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійний

ї в о ї  економіки та підприємництва» плануєтьсі 
а освіта зі спеціальності Педагогіка і методик; 
тліни «Основи комп'ютерних систем, мереж

і

ерна техніка та технологічне устаткування»
за Герасименко С. О. (вища освіта зі спеціальностей Технологічна освіта 
(кваліфікація: вчитель технологій, профільного навчання (технічна праця) ті 
креслення) і Технологічна освіта (кваліфікація: викладач загальнотехнічнт 
дисциплін і методика навчання технологій), що є порушенням вимог пункту і 
додатку 14 до Ліцензійних умов, оскільки не є фахівцями із вищезазначенії? 
дисциплін;

- відсутнє кадрове забезпечення з дисциплін «Комп'ютерна графіка» 
«Основи веб-дизайну», а дисципліну «Електрорадіоелементи» не забезпечені 
викладачем (порушення вимог пункту 1 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- на загальний ліцензований обсяг 60 осіб (ліцензований обсяг 30 осіб дл: 
первинної професійної підготовки, 15 осіб для професійно-технічної«



навчання та 15 осіб для перепідготовки) планується лише 2 майстри 
виробничого навчання, тобто 43 особи на 1 майстра виробничого навчання, ще 
не відповідає вимогам пунктів 3.4, 3.8 Положення про організацію навчальної 
виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладахі 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.05.2006 № 419І 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р.
№ 711/12585 та Типових штатних нормативів професійно-технічню 
навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 № 12041 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 р. за № 1 14/18851 
(порушення пункту 4 додатку 14 до Ліцензійних умов);

відсутнє навчально-методичне забезпечення для дисциплін 
«Комп'ютерна графіка», «Основи веб-дизайну» (порушення вимог пунктів 4-1 
таблиці 2 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність кабінегу/лабораторії для дисциплі 
«Комп'ютерна графіка», «Основи веб-дизайну» (порушення пунктів 1, 
таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

-недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих) 
робітників, що не відповідає вимогам стандарту професійної (професійно-] 
технічної) освіти СП(ГІТ)0 7242.8.95.10-2017 та є порушенням вимог пункти 
1,4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов;

- відсутнє інформаційне забезпечення для дисциплін «Основи засвоєнні 
апаратної частини електронної техніки», «Поточний ремонт та профілактичниі 
огляд устаткування» (порушення вимог пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до| 
Ліцензійних умов):

- відсутня інформація про те, хто працює за основним місцем роботи, 
хто за сумісництвом у таблиці 2 «Якісний склад педагогічних працівників, якії 
забезпечують навчальний процес...», що не відповідає вимогам таблиці 2| 
додатку 16 до Ліцензійних умов;

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заклад освіти неї 
забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове забезпечення 
(відсутня інформація про склад працівників за професією та відсутня 
інформація про спеціальність отриманої освіти Герасименко С. О., яку отримав 
у 2015 та 2017 роках), а також про матеріально-технічне забезпечення (не 
завантажено документ права користування приміщенням для Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Переяслав-Хмельницький центр 
професійно-технічної освіти) (порушення вимог пункту 72 Ліцензійних умов).

Крім того, у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, що і 
використовуються під час освітнього процесу» потребує уточнення інформація 
про площу приміщення та найменування документа про право користування 
приміщеннями. якими користується Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної 
освіти», оскільки в матеріалах ліцензійної справи наявний інший документ, ніж! 
зазначено в таблиці.

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.



Додаток ^
до наказу М іністерства освіти і н 
України від (Ж 02 2020 р. № Ці 1

Підстави відмови у розш иренні провадження освітньої діяльності ліценз 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

зуки

іату

ті»

Вих. № заяви ю ридичної особи 
70

дата 24.01.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
165/0/8-20

дата 28.01.2020

Найменування ю ридичної особи РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙ 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ М. ЗІНЬКІВ

НО-

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 05537452
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7241 Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 
за третім (вищим) рівнем професійної 
(професійно-технічної) освіти

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка — 60 <)СІб
П ідстави для прийняття рішення про відмову у 

розш иренні ліцензії на провадження освітньої діяльності
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження осві 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Ук 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постан 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні уь 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

1) недостатня кількість майстрів виробничого навчання (2 маі 
виробничого навчання) на ліцензований обсяг 60 осіб, що не відповідає виіу 

пунктів 3.4, 3.8 Положення про організацію навчально-виробничого проце 
професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом М іністе 
освіти і науки від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в М іністерстві юстиції Ук 
15 червня 2006 р. за № 711/12585, та Типових ш татних нормативів профес 
технічних навчальних закладів, затверджених наказом М ОН від 06.12.2010 № 
зареєстрованих в М іністерстві юстиції України 25 січня 2011 р. за № 114/1 
(порушення пункту 4 додатку 14 до Ліцензійних умов);

2) в інформації, що додатково подається до таблиці «Обладнання навчалі 
навчально-виробничих приміщ ень та майданчиків за професією, що ліцензує! 
відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження осві' 
діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обся 
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за яки 
навчальному процесі таке обладнання використовується (примітка до таблґ 
додатку 17 до Л іцензійних умов);

3) відсутня інформація щодо забезпечення доступності навчал 
приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп насел 
(пункт 69 Ліцензійних умов).
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Оформити документи згідно з вимогами Закону та Л іцензійних умов.
2. Подати заяву на розш ирення провадження освітньої діяльності та докумеь 
повному обсязі відповідно до вимог Закону та Л іцензійних умов.

ти в



Додаток $ -3
до наказу М іністерства освіти і г 
України від 0 9 .0 2  2020 р. № Цї ' і

ауки

Підстави відмови у розш иренні провадження освітньої діяльності ліценз 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

іату

ті»

Вих. № заяви ю ридичної особи 
69

дата 24.01.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
164/0/8-20

дата 28.01.2020

Найменування ю ридичної особи РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙ 
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ М. ЗІНЬКІВ

НО-

Ідентифікаційний код юридичної особи 05537452
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7231 Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів 
за третім (вищим) рівнем професійної 
(професійно-технічної) освіти

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка — 30 <>сіб
П ідстави для прийняття рішення про відмову у 

розш иренні ліцензії на провадження освітньої діяльності
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження осві' 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Ук] 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постан 
Кабінету М іністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні ул 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

1) майстром з виробничого навчання за професією 7231 Слюсар з рем 
колісних транспортних засобів закріплено Діденко О. В. (вища освіт 
спеціальності «Агрономія», слюсар 5 розряду), фахова освіта та кваліфікація 
не відповідає вимогам пунктів 5, 6 додатку 14 до Ліцензійних умов;

2) в інформації, що додатково подається до таблиці «Обладнання навчалі 
навчально-виробничих приміщ ень та майданчиків за професією, що ліцензує! 
відсутнє обґрунтування достатньої кількості обладнання для провадження осві' 
діяльності за професією, що ліцензується, для заявленого ліцензованого обся 
тому числі ліцензованого обсягу закладу освіти за іншими професіями, за яки 
навчальному процесі таке обладнання використовується (примітка до таблг 
додатку 17 до Ліцензійних умов);

3) відсутня інформація щодо забезпечення доступності навчал 
приміщень для осіб з інвалідністю та інш их маломобільних груп насел 
(пункт 69 Ліцензійних умов).
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Оформити документи згідно з вимогами Закону та Л іцензійних умов.
2. Подати заяву на розш ирення провадження освітньої діяльності та докумег 
повному обсязі відповідно до вимог Закону та Ліцензійних умов.

ги в



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))

Додаток & Є
до наказу Міністерства освіти і науі и
України відСЗД2020 р. № ^7 -Д

Вих. № заяви юридичної особи 
29/01-20

дата 27.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
172/0/10.1-20

дата 29.01.2020

Найменування юридичної особи Товариство з обмежен 
відповідальністю «Центр підготої 
фахівців водного транспорту»

ою
ки

Ідентифікаційний код юридичної особи 36637209
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

7241
Електрик судновий

Ліцензований обсяг за заявою Підвищення кваліфікації - 15
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні проваджен 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
ня

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів Укра 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постанов 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умо 
(пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- у заяві ліцензіата зазначено, що директором є Івкова С. В., що не відпові, 
інформації зазначеній у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичі 
осіб-підприємців та громадських формувань та у Єдиній державній електронній б 
з питань освіти -  директор Прохоренко Б. В.;

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр підготовки фахів 
водного транспорту» не затверджений відповідно до статті 21 Закону України «І 
професійну (професійно-технічну) освіту»;

- підпунктами 2.5 договорів оренди від 22.08.2019 р. № 540, від 22.08.2020 
№ 541 передбачено наявність актів приймання-передачі майна але зазначені акти 
матеріалів справи не долучено (порушення підпункту 4 пункту 73 Ліцензію 
умов);

- за матеріалами справи дисципліни навчального плану «Електрообладнаг 
суден та його експлуатація», «Електротехніка з основами промислової електронік 
викладатиме Свистун В. І., який має вищу освіту зі спеціальності «Суднові маши 
та механізми» (кваліфікація інженер-механік) (пункт 2 додатку 14 до Ліцензійн 
умов);

відповідно до Державного стандарту професійно-технічної осв 
ДСПТО 7241- 01.61.00 -  2014 з професії 7241 Електрик судновий кільки 
необхідних кабінетів становить 10, а у матеріалах справи зазначено норму 
кабінетів, зокрема відсутні «Кабінет будови суден», «Кабінет інформацію 
технологій», «Кабінет матеріалознавства» (таблиці 2 та 3 додатку 17 до Ліцензійь 
умов);

- у матеріалах справи є документи на Івкову Є. В., а на Прохоренка Б. 
відсутні (порушення підпункту 1 1 пункту 73 Ліцензійних умов).

Крім того, документи матеріалів справи не підписані керівником закладу осв 
або уповноваженою на це особою (пункт 75 Ліцензійних умов).

зОЇ
ни
зю
ю)

іає
их
азі

Сів
ро

Р-
до
их

ня
и»
ии
их

ти
ть
7

их
их

В.

ги



Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву про розширення провадження освітньої діяльності у сс 
професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою відповідне 
Ліцензійних умов;

ері
до

2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідне 
Закону і Ліцензійних умов.

до



Додаток У.
до наказу Міністерства освіти і наукі 
України відОкЦ2020 р. № ЦІ '

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-05/5
Вх. № заяви юридичної особи 
171/0/10.1-20

дата 08.01.2020

дата 29.01.2020

Найменування юридичної особи і МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТр
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВК1
ЗВІЛЬЕНИХ У ЗАПА(р
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОІІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код 
юридичної особи_____

21070008

УНайменування
відокремленому структурному 
підрозділі юридичної особи

Ідентифікаційний код
відокремленого структурного 
підрозділу юридичмої особи

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕГ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВІДДІЛЕННІ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВЦІ
ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПА(
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРСЬ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
43201687

Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві
Ліцензований обсяг за заявою

8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва

первинна професійна підготовка -  60 осіб
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва

Ліцензований обсяг за заявою
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

професійно-технічне навчання -  60 осіб
8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва

Ліцензований обсяг за заявою
Вид освітньої діяльності, код іа 
найменування п рофес ії. 
зазначені юридичною особою у 
заяві
Ліцензований обсяг за заявою

перепідготовка 60 осіб 
8331 Трак і орисг-машиніст 
сільськогосподарського виробництва

підвищення кваліфікації -  60 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні 

провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно- 
_________________________технічної) освіти___________________ ____



Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітив|)ї 
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) (далії- 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності,
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повногіо 
циклу освітньої діяльності для ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРІ/
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, оскількії 
в матеріалах ліцензійної справи наявний наказ про закріплення державної!) 
майна на юридичну особу, яка припинила свою діяльність і відсутня р 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців гід 
громадських формувань (порушення підпункту 4 пункту 73 та пункту 711 
Ліцензійних умов) І

- дисципліни «Основи енергозбереження», «Організація і технологів
механізованих робіт», «Трактори», «Сільськогосподарські машинні
планується закріпити за Пшеничним Ю. А. (вища освіта зі спеціальності 
«Агрономія»), що є порушенням вимог пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних 
умов, оскільки не є фахівцями із вищезазначених дисциплін;

- на загальний ліцензований обсяг 240 осіб (ліцензований обсяг 60 о с і ф  

для первинної професійної підготовки з професії 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва категорії A l, А2. 15 осіб для професійної 
технічного навчання з професії 8331 Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва категорії А 1 .60 осіб для перепідготовки і 
професії 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництві 
категорії А1 та 60 осіб для підвищення кваліфікації з професії 8331 
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії А2, В ії 
планується лише 4 майстра виробничого навчання, тобто 60 осіб на 1 майстра 
виробничого навчання, що не відповідає вимогам пунктів 3.4. 3.8 Положення

: про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічним 
навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 
30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 
2006 р. за № 711/12585 та Типових штатних нормативів професійно-технічним 
навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 № 1204І 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 р. за № 1 14/18853 j 
(порушення пункту 4 додатку 14 до Ліцензійних умов);

- відсутня інформація про наявність кабінегу/лабораторії або майстерні 
для дисциплін «Основи енергозбереження», «Основи слюсарної справи»] 
«Організація і технологія механізованих робіт» (порушення пунктів 1, 4І 
таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників, що не відповідає вимогам державного стандарту професійно-І 
технічної освіти ДСІІТО 8331 .А.01.50 -  2016 та є порушенням вимог пунктів 1.1 
4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов;

- недостатньо інформаційного забезпечення для дисциплін « Інформаційнії 
технології» (зазначено 42 книги), «Основи енергозбереження» (зазначено 101 
книг), «Агрономія» (взагалі відсутні), «Технічне креслення» (38 книг) приї 
нормі 1 примірник на 5 осіб (порушення вимог пункту 1 таблиці 3 додатку 151 
до Ліцензійних умов);

відсутні документи про отриману освіту завідувача!
ТЕРИТОРІАЛЬНИМ___ ВІДОКРЕМЛЕНИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ І



ВІДДІЛЕННЯМ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, оскільки в матеріалах справи наявні лип 
документи директора МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ (порушень 
підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі ЄДЕБ( 
заклад освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації щ 
кадрове та матеріально-технічне забезпечення, оскільки в СДЕБО 
зареєстровано ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАН 
ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНЕ 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) (порушення вимог пункту 72 Ліцензійнії 
умов);

положення про ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНІ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАГЇА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, н 
погоджене у установленому порядку (порушення вимог Закону України «Пр 
професійно-технічну освіту»;

- відсутня інформація про наявність електронної бібліотеки (порушенії, 
вимог таблиці 1 додатку 19 до Ліцензійних умов).

Крім того:
- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень. ще 

використовуються ід час освітнього процесу» потребує уточнення інформаці, 
про найменування документа про право користування приміщеннями, якимі 
користується ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАН' 
ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М 
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

- у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально
виробничого призначення, іншими приміщеннями га майданчиками....» 
потребує уточнення інформація про кількість кабінетів, оскільки дані не 
відповідають інформації у таблиці 3 «Обладнання навчальних, навчально 
виробничих приміщень та майданчиків матеріально-технічного
забезпечення..»._______ ________________________________________________ _____
____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:______
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності т; 

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов. 2
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток & ^ ___
до наказу Міністерства освіти і науки
України від$тОІ2020 р. № Цт J  |

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

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

Вих. № заяви юридичної особи 01-05/4 дата 08.01.2020
Вх. № заяви юридичної особи 
169/0/10.1-20

дата 29.01.2020

Р

С
л

Найменування юридичної особи МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕІГ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВЕ 
ЗВІЛЬЕНИХ У ЗАП А 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРС 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код юридичної особи 21070008
Найменування у відокремленому 
структурному підрозділі юридичної 
особи

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕЕ 
С11ЕЦІАЛІ ЗО В АІ ї Е ВІДДІЛ ЕНІ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВК 
ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАП /  
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРС 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

я
У
н
с
л

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43201687

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

8322 Водій автотранспортних засобів

Ліцензований обсяг за заявою первинна просзесійна підготовка -  50 ос
1Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадженії 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітнь 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів У країі 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесеними постаново 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (далі - Ліцензійні умов 
(пункт 1 частини 3 етап і 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власності, оперативно 
управління чи користування основними засобами для здійснення навчальн 
виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітнь 
діяльності для ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 
ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНІ 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, оскільки в матеріалах ліцензійної сира 
наявний наказ про закріплення державного майна на юридичну особу, я 
припинила свою діяльність і відсутня в Єдиному державному реєстрі юридичні 
осіб, фізичних осіб-підприемців та громадських формувань (порушення підпункту 
пункту 73 та пункту 71 Ліцензійних умов);

- відсутнє інформаційне забезпечення для дисципліни «Нова технік 
(порушення вимог пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);

- відсутні документи про отрим ат освіїл завідувача ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 
ВІДОКРЕМЛЕНИМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ ' ВІДДІЛЕННІ
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МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ, оскільки в матеріалах справи наявні лише документи директора 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ (порушення підпункту II пункту 73 Ліцензійних 
умов);

- в Сдиній державній електронній базі з питань освіти (далі СДЕБО) заклад 
освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації про кадрове [га 
матеріально-технічне забезпечення, оскільки в СДЕБО не зареєстровано 
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКІМ 
ОБЛАСТІ) (порушення вимог пункту 72 Ліцензійних умов);

- положення про ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ВІДДІЛЕННІ! МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНІ)!'
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, не погоджене у установленому поряд] 
(порушення вимог Закону України «Про професійно-технічну освіту»;

- відсутня інформація про наявність електронної бібліотеки (порушення вим| 
таблиці 1 додатку 19 до Ліцензійних умов).

Крім того:
у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, іію 

використовуються ід час освітнього процесу» потребує уточнення інформація про 
найменування документа про право користування приміщеннями, яки."їй 
користується ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНІЇ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ._______________________________________  * 1 2
_____________________ Пропозиції щодо усунення недоліків:___________
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності |а  

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов.
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки 
України відС^ П 2020 р. № ^  ~Л 1

Підстави відмови у розширенні проваджений освітньої діяльності 
ліцензій іу у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Вих. № заяви юридичної особи 
01-05/19

дата 26.12.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
170/0/10.1-20

дата 29.01.2020 І

Найменування юридичної особи МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ЗВІЛЬЕНИХ У ЗА ПАІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОІІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

21070008

Найменування у 
відокремленому структурному 
підрозділі юридичної особи

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНІ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТР м 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАСІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОД 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

43201687

7233 Слюсар з ремонту 1Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

сільськогосподарських машин та 
устаткування

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  60 осіб |
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою \ 
заяві

7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування

Ліцензований обсяг за заявою професійно-технічне навчання 60 осіб |
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

7233 Слюсар з ремонту 1 
сільськогосподарських машин та 
устаткування

Ліцензований обсяг за заявою перепідготовка - 60 осіб |
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, 
зазначені юридичною особою у 
заяві

7233 Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування

Ліцензований обсяг за заявою підвищення кваліоікації- 60 осіб (
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні і 

провадження ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬІІОСІ і у сфері професійної (професійно- 1
технічної) освіти
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в 

1\  11

Встановлення невідповідності Ліцензійним змовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрі 
України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями внесенні1 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) (дал 
Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 Закону), а саме:

- відсутні копії документів, що підтверджують право власнос 
оперативного управління чи користування основними засобами для здійснені 
навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повної о 
циклу освітньої діяльності для ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДОКРЕМЛЕНОЇ ) 
СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАІІА 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, оскільк і 
в матеріалах ліцензійної справи наявний наказ про закріплення державногз 
майна на юридичну особу, яка припинила свою діяльність і відсутня 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
громадських формувань (порушення підпункту 4 пункту 73 та пункту 7 
Ліцензійних умов)

- дисципліну «Основи енергоефективності та матеріалозабезпечення>|. 
«планується закріпити за Грицай Т. А. (вища освіта зі спеціальностей Облік |і 
аудит та Управління проектами). дисципліни «Трактори)]. 
«Сільськогосподарські машини» - за Пшеничним Ю. А. (вища освіта 
спеціальності Агрономія) . що є порушенням вимог пункту 2 додатку 14 д  
Ліцензійних умов, оскільки не є фахівцями із вищезазначених дисциплін;

- на загальний ліцензований обсяг 240 осіб (ліцензований обсяг 60 осі
для первинної професійної підготовки з професії 7233 Слюсар з ремонт 
сільськогосподарських машин та устаткування, 60 осіб для професійно 
технічного навчання з професії 7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарсько) 
машин та устаткування, 60 осіб для перепідготовки з професії 7233 Слюсар 1 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування та 60 осіб дл 
підвищення кваліфікації з професії 7233 Слюсар з ремонт)
сільськогосподарських машин та устаткування) планується лише 4 майстр 
виробничого навчання, тобто 60 осіб на 1 майстра виробничого навчання, щ 
не відповідає вимогам пунктів 3.4. 3.8 Положення про організацію навчально 
виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 30.05.2006 № 419 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. зг 
№ 71112585 та Типових штатних нормативів професійно-технічних] 
навчальних закладів, затверджених наказом МОЇ! від 06.12.2010 № 1204. 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 201 1 р. за № 1 14/18852 
(порушення пункту 4 додаї к\ 14 до Ліцензійних \ мов);

- відсутня інформація про наявність кабінету/лабораторії або майстерні 
для дисципліни «Сучасні технології та новітні матеріали» (порушення пунктів
1.4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов);

недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих 
робітників, що не відповідає вимогам стандарту професійної (професійно- 
технічної) освіти СП(ПТ)0 7233.С.33.12-2017 та є порушенням вимог пунктів
1.4 таблиці 1 додатку 15 до Ліцензійних умов;

- навчальні плани з первинної професійної підготовки, професійно- 
технічного навчання, підвищення кваліфікації за кількістю годин не відповідає 
вимогам стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 
7233.С.33.12-2017 та є порушенням вимог підпункту 6 пункту 73 Ліцензійних 
умов;

недостатньо інформаційного забезпечення для дисциплін 
«Енергоефективність та матеріалозабезііечення (зазначено 30 книг). «Основи



технічної механіки» (зазначено 20 книг), «Основи слюсарної справи» (взагалі 
відсутні), «Основи технічного креслення» (39 книг) при нормі 1 примірник нар 
осіб (порушення вимог пункту 1 таблиці 3 додатку 15 до Ліцензійних умов);

відсутні документи про отриману освіту завідувала
ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ВІДОКРЕМЛЕНИМ ' СПЕЦІАЛІЗОВАНИМ
ВІДДІЛЕННЯМ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ МІ. 
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, оскільки в матеріалах справи наявні лише 
документи директора МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ (порушення І 
підпункту 11 пункту 73 Ліцензійних умов);

- в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі -  СДЕЬ(|)
заклад освіти не забезпечив подання повної і актуальної інформації прр | 
кадрове та матеріально-технічне забезпечення, оскільки в СДЕБО гяе 
зареєстровано ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. 
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) (порушення вимог пункту 72 Ліцензійний 
умов);

положення про ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНІ: 
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПА(Г
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ні
погоджене у установленому порядку (порушення вимог Закону України «Іір® 
професійно-технічну освіту»;

- відсутня інформація про наявність електронної бібліотеки (порушення 
вимог таблиці 1 додатку 19 до Ліцензійних умов).

Крім того:
- у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень, ще]

використовуються ід час освітнього процесу» потребує уточнення інформація 
про найменування документа про право користування приміщеннями, якими 
користується ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДОКРЕМЛЕНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЇ
ВІДДІЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М 
ХОРОЛ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

- у таблиці 2 «Забезпечення приміщеннями навчального, навчально-]
виробничого призначення, іншими приміщеннями та майданчиками....»] 
потребує уточнення інформація про кількість лабораторій, оскільки дані не] 
відповідають інформації у таблиці 3 «Обладнання навчальних, навчально-] 
виробничих приміщень та майданчиків матеріально-технічного]
забезпечення..». ______________ \
_________  ____ Пропозиції щодо усунення недоліків:_____  |
1. Подати нову заяву на розширення провадження освітньої діяльності та]

документи відповідно до Закону та Ліцензійних умов._______________________ І
2. Усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах.



Підстави відмови у розш иренні пров 
у сфері професійної (пр(

(відповідно до статті 13 Закону України «Пр(
(далі

Додаток
до наказу Міністерства освіти і ь 
України від 09 02. 2020 р. № ЦЛ-j

ауки

адження освітньої діяльності ліцен: 
їфесійно-технічної) освіти
з ліцензування видів господарської діяльно 
Закон))

іату

лі»

Вих. № заяви юридичної особи 
19

дата 28.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
185/0/10.1-20

дата 30.01.2020

Найменування юридичної особи Державний професійно-техк 
навчальний заклад «Кам’янський 
підготовки і перепідготовки робіт 
кадрів»

ічний
центр
ІИЧИХ

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566488
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, рівень 
професійної (професійно-технічної) 
освіти, зазначені юридичною особою у 
заяві

5141 Візажист
первинна професійна підготовка 
другим (базовим) рівнем профе< 
(професійно-технічної) освіти, 
перепідготовка -  за першим (початк 
рівнем професійної (профе< 
технічної) освіти

-  за 
:ійної

звим)
ійно-

Ліцензований обсяг за заявою первинна професійна підготовка -  3 
перепідготовка -  15 осіб

) осіб

П ідстави для прийняття рішення про відмову у 
розш иренні ліцензії на провадження освітньої діяльності

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

1) відсутність відповідної фахової освіти у таких педагогічних прації 
(порушення вимог пункту 2 додатку 14 до Ліцензійних умов), а саме:

у Грищенко І. І. для викладання дисциплін навчального плану «Саніт 
гігієна», «Основи анатомії та фізіології шкіри обличчя» (вища осві' 
спеціальністю «Соціологія»),

у Руденко О. П. для викладання дисципліни навчального плану «О 
енергоефективності» (вища освіта за спеціальністю «Фінанси»);

2) у таблиці 1 «Інформація про загальну площу приміщень 
використовуються у навчальному процесі» вказано не всі приміщення 
використовуються закладом освіти у навчальному процесі (таблиця 1 додатку 
Ліцензійних умов);

3) відсутня копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензі 
2019 рік (порушення підпункту 5 пункту 73 Ліцензійних умов);

4) відсутня інформація щодо забезпечення доступності навчальних прим

тньої
раїни
овою
цови)

ників

арія і
'а за

знови

що 
, ЩО
17 до 

іта за 

іщень



для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пуш 
Ліцензійних умов).

Крім того, у заяві закладу освіти невірно вказаний ідентифікаційниі 
юридичної особи.

т 69 

: код

П ропозиції щодо усунення недоліків:
1. Оформити документи згідно з вимогами Закону та Ліцензійних умов.
2. Подати заяву на розширення провадження освітньої діяльності та докуме 
повному обсязі відповідно до вимог Закону та Ліцензійних умов.

ЙТИ в



Додаток_9. 9
до наказу М іністерства освіти і нау 
України від 0 ^ .0 2  2020 р. № ^

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

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

си

ті»

Вих. № заяви ю ридичної особи 
61/82-23

дата 27.01.2020

Вх. № заяви юридичної особи 
179/0/10.1-20

дата 29.01.2020

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заю 
«Приазовський державний технічг 
університет»

іад
ий

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070812

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

М аріупольський коледж Державного вищ< 
навчального закладу «Приазовсьі 
державний технічний університет»

)ГО
ий

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

36599572

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

професійно-технічне навчання (20 ос
перепідготовка (20 осіб), підвищеі 
кваліфікації (20 осіб) за професі 
7212 Електрогазозварник

б),
ня
ЄЮ

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освіти 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

>ої

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укра' 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів Укра' 
від 10 травня 2018 р. № 347) (далі — Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 
Закону), а саме:

- заява закладу освіти оформлена за професією, яка наявна в ліцензії (на 
М ОН від 11.06.2014 №  2323л, протокол Акредитаційної комісії Укра' 
від 3 червня 2014 р. № 109), вид підготовки — професійно-технічне навчай 
ліцензований обсяг -  30 осіб. Тому зазначені у заяві види підготовки 
ліцензований обсяг потребують уточнення;

- у робочих навчальних планах, копії яких надано до матеріалів спра 
відсутній рівень освіти відповідно до Національної рамки кваліфіка 
(зазначений у заяві), натомість вказано ступінь навчання (підпункт 6 пункту 
Ліцензійних умов);

- таблиця 2 матеріалів справи щодо якісного складу педагогічних працівниі 
які забезпечують навчальний процес, не відповідає додатку 16 до Ліцензіш  
умов;

- у відомостях щодо якісного складу кадрового забезпечення підвищеі 
кваліфікації викладача Костянтинової Е. К., за якою закріплено дисципл 
«Охорона праці», не відповідає вимогам Положення про організацію робот:
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охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 
установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669

- кількість майстрів виробничого навчання (дві особи) є недостатньою ) 
заявленого ліцензованого обсягу (60 осіб), (порушення вимог «Положення і 
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчаль? 
закладах», затвердженого наказом МОН від 30.05.2006 № 419, та «Типої 
штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів», затвердже? 
наказом МОН від 12.06.2010 № 1204);

- до матеріалів справи надано копії угод про співробітництво з комунальни 
підприємствами м. Маріуполя від 2019 року, які складено російською мовою, ш 
порушенням частини п’ятої статті 10 Закону;

- у матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кілько 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензуєть 
для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу заклі 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладна? 
використовується (додаток 17 до Ліцензійних умов);

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні відомості г 
доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та іни 
маломобільних груп населення, що є порушенням вимог пункту 72 Ліцензій? 
умов.

Звертаємо увагу, що копії актів про санітарно-епідеміологічний 
протипожежний стан закладу Ліцензійними умовами не вимагаються.
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П ропозиції щодо усунення недоліків;
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах ті 

електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензій? 
умов;

і в
их

2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльносі 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою форм 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
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Підстави відмови у розши 
ліцензіату у сфері проф

(відповідно до статті 13 Закону У краї

Додаток 9. /£?
до наказу М іністерства освіти і нау 
України від (2Ф(92. 2020 р. № і 1

к р-

ренні провадження освітньої діяльності 
есійної (професійно-технічної) освіти
ни «Про ліцензування видів господарської діяльно« 

(далі - Закон))
ті»

Вих. № заяви юридичної особи 
61/82-26

дата 27.01.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
181/0/10.1-20

дата 29.01.2020

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заю 
«Приазовський державний технічь 
університет»

ад
ий

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070812

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

М аріупольський коледж Державного вищі 
навчального закладу «Приазовсьі 
державний технічний університет»

>го
ий

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

36599572

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

професійно-технічне навчання (20 ос
перепідготовка (20 осіб), підвищеі 
кваліфікації (20 осіб) за професі 
7241 Слюсар з контрольно-вимірювальї 
приладів та автоматики (електромеханіка)

б),
[НЯ
ЄЮ
их

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освіти 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

>ої

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укра 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів Укра 
від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 
Закону), а саме:

- заява закладу освіти оформлена за професією, яка наявна в ліцензії (на 
МОН від 11.06.2014 № 2323л, протокол Акредитаційної комісії Укра 
від 3 червня 2014 р. № 109), вид підготовки -  професійно-технічне навчай 
ліцензований обсяг -  30 осіб. Тому зазначені у заяві види підготовки 
ліцензований обсяг потребують уточнення ;

- у робочих навчальних планах, копії яких надано до матеріалів спрг 
відсутній рівень освіти відповідно до Національної рамки кваліфіка 
(зазначений у заяві), натомість вказано ступінь навчання (підпункт 6 пункту 
Ліцензійних умов);

- таблиця 2 матеріалів справи щодо якісного складу педагогічних працівни 
які забезпечують навчальний процес, не відповідає додатку 16 до Ліцензій] 
умов;

- у відомостях щодо якісного складу кадрового забезпечення підвище 
кваліфікації викладача М артинової Т. М., за якою закріплено дисципл
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«Охорона праці», не відповідає вимогам Положення про організацію робот 
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 
установах і закладах освіти, затвердженого наказом М ОН від 26.12.2017 № 1669

- до матеріалів справи надано копії угод про співробітництво з комунальнг 
підприємствами м. М аріуполя від 2019 року, які складено російською мовою, п  
порушенням частини п ’ятої статті 10 Закону;

- у матеріалах справи відсутнє обґрунтування достатньої кількс 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензуєті 
для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закл 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладна 
використовується (додаток 17 до Ліцензійних умов);

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні відомості 
доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інв 
маломобільних груп населення, що є порушенням вимог пункту 72 Ліцензій] 
умов.

Звертаємо увагу, що копії актів про санітарно-епідеміологічний 
протипожежний стан закладу Ліцензійними умовами не вимагаються.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах т 
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензій 
умов;

а в
ІИХ

2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльнос 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою форі\ 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
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Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

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

Додаток &
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 01\ 02. 2020 р. № |̂7 ~Л

Вих. № заяви юридичної особи 
61/82-24

дата 27.01.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
182/0/10.1-20

дата 29.01.2020

Найменування ю ридичної особи Державний вищий навчальний зак 
«Приазовський державний технічі 
університет»

|а д
чий

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070812

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

М аріупольський коледж Державного вищ 
навчального закладу «Приазовсь 
державний технічний університет»

рго
ІИ Й

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

36599572

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

професійно-технічне навчання (20 ос
перепідготовка (20 осіб), підвище 
кваліфікації (20 осіб) за профес 
7241 Електромонтер з ремонту 
обслуговування електроустаткування

б),
ння
ЄЮ
та

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освітг 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

ьої

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіті 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укрг 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів Укрг 
від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статт 
Закону), а саме:

- заява закладу освіти оформлена за професією, яка наявна в ліцензії (ш 
МОН від 11.06.2014 № 2323л, протокол Акредитаційної комісії Укр^ 
від 3 червня 2014 р. № 109), вид підготовки -  професійно-технічне навчаї 
ліцензований обсяг -  30 осіб. Тому зазначені у заяві види підготовки 
ліцензований обсяг потребують уточнення;

- у робочих навчальних планах, копії яких надано до матеріалів спр 
відсутній рівень освіти відповідно до Національної рамки кваліфік* 
(зазначений у заяві), натомість вказано ступінь навчання (підпункт 6 пункту 
Ліцензійних умов); |

- таблиця 2 матеріалів справи щодо якісного складу педагогічних працівни 
які забезпечують навчальний процес, не відповідає додатку 16 до Ліцензій 
умов;

- у відомостях щодо якісного складу кадрового забезпечення підвищ і 
кваліфікації викладача М артинової Т. М., за якою закріплено дисцип(г
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«Охорона праці», не відповідає вимогам Положення про організацію роботи з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 
установах і закладах освіти, затвердженого наказом М ОН від 26.12.2017 № 1669а

- кількість майстрів виробничого навчання (дві особи) є недостатньою для
заявленого ліцензованого обсягу (60 осіб), (порушення вимог «Положення гро 
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних 
закладах», затвердженого наказом МОН від 30.05.2006 № 419, та «Типових 
штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів», затверджених 
наказом МОН від 12.06.2010 № 1204); |

- до матеріалів справи надано копії угод про співробітництво з комунальними
підприємствами м. М аріуполя від 2019 року, які складено російською мовою, шр є 
порушенням частини п ’ятої статті 10 Закону; І

- у матеріалах справи відсутнє обгрунтування достатньої кількості
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензуєтеся, 
для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закліду 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнання 
використовується (додаток 17 до Ліцензійних умов); !

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні відомості гро 
доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, що є порушенням вимог пункту 72 Ліцензійних 
умов.

Звертаємо увагу, що копії актів про санітарно-епідеміологічний та
протипожежний стан закладу Ліцензійними умовами не вимагаються.__________І_ _
_______________________ П ропозиції щодо усунення недоліків:_________________ І_ _
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах т|а в
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійних 
умов;_________________________________________________________________________ І _ _
2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльноагі у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою формою 
відповідно до Закону і Л іцензійних умов.______________________________________І _ _



Додаток £
до наказу М іністерства освіти і науі 
України від Ои.ОЇ- 2020 р. № Ц

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

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

:и
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ті»

Вих. № заяви ю ридичної особи 
61/82-25

дата 27.01.2020

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
180/0/10.1-20

дата 29.01.2020

Найменування ю ридичної особи Державний вищий навчальний заю 
«Приазовський державний технічг 
університет»

ад
ий

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02070812

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу

М аріупольський коледж Державного вищ< 
навчального закладу «Приазовсьь 
державний технічний університет»

>го
ий

Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу

36599572

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

професійно-технічне навчання (20 ос
перепідготовка (20 осіб), підвищеі 
кваліфікації (20 осіб) за професі 
8211 Токар

б),
ня
ЄЮ

Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освіти 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

>ої

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укра 
від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів Укра 
від 10 травня 2018 р. №  347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 
Закону), а саме:

- заява закладу освіти оформлена за професією, яка наявна в ліцензії (на 
МОН від 11.06.2014 № 2323л, протокол Акредитаційної комісії Укра 
від 3 червня 2014 р. № 109), вид підготовки -  професійно-технічне навчай 
ліцензований обсяг -  ЗО осіб. Тому зазначені у заяві види підготовки 
ліцензований обсяг потребують уточнення;

- у робочих навчальних планах, копії яких надано до матеріалів спра 
відсутній рівень освіти відповідно до Національної рамки кваліфіка 
(зазначений у заяві), натомість вказано ступінь навчання (підпункт 6 пункту 
Ліцензійних умов);

- таблиця 2 матеріалів справи щодо якісного складу педагогічних працівни 
які забезпечують навчальний процес, не відповідає додатку 16 до Ліцензію 
умов;

- у відомостях щодо якісного складу кадрового забезпечення підвище: 
кваліфікації викладача Костянтинової Е. К., за якою закріплено дисципл 
«Охорона праці», не відповідає вимогам Положення про організацію робот
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охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу 
установах і закладах освіти, затвердженого наказом М ОН від 26.12.2017 № 1669

- кількість майстрів виробничого навчання (дві особи) є недостатньою  ̂
заявленого ліцензованого обсягу (60 осіб), (порушення вимог «Положення г 
організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальн 
закладах», затвердженого наказом МОН від 30.05.2006 № 419, та «Типов 
штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів», затверджен 
наказом М ОН від 12.06.2010 №  1204);

- до матеріалів справи надано копії угод про співробітництво з комунальни 
підприємствами м. М аріуполя від 2019 року, які складено російською мовою, щ 
порушенням частини п ’ятої статті 10 Закону;

- у матеріалах справи відсутнє обгрунтування достатньої кілько 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензуєть 
для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу заклс 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладнав 
використовується (додаток 17 до Ліцензійних умов);

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні відомості г 
доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інн 
маломобільних груп населення, що є порушенням вимог пункту 72 Ліцензійв 
умов.

Звертаємо увагу, що копії актів про санітарно-епідеміологічний 
протипожежний стан закладу Ліцензійними умовами не вимагаються.

в

ля
ро
их
их
их

ии 
3 є

:ті

ду
ня

ро
их
их

та

П ропозиції щодо усунення недоліків:
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах ті 
електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензій? 
умов;

і в 
их

2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльноо: 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою форм 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
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Додаток $  ^
до наказу М іністерства освіти і науі 
України від Піч 0?_ 2020 р. №  1

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

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

§•
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Вих. № заяви юридичної особи 
53

дата 20.01.2020

Вх. № заяви ю ридичної особи 
143/0/10.1-20

дата 24.01.2020

Найменування юридичної особи Професійно-технічне училище № 6
Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02541378

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

первинна професійна підготовка (50 осі 
професійно-технічне навчані 
підвищення кваліфікації (10 осіб)
професією 7212 Електрозварник 
автоматичних та напівавтоматичг 
машинах
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Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження освіти 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

»ої

Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освіти 
діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету М іністрів Укра 
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету М іністрів Укра 
від 10 травня 2018 р. № 347) (далі -  Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 
Закону), а саме:

- у робочих навчальних планах, копії яких надано до матеріалів спрг 
відсутній рівень освіти відповідно до Національної рамки кваліфіка 
(зазначений у заяві) (підпункт 6 пункту 73 Ліцензійних умов);

- у відомостях щодо якісного складу кадрового забезпечення встановл 
невідповідність фахової освіти педагогічного працівника Бадіци О. П. (вища осі 
за спеціальністю «Педагогіка», викладач суспільних дисциплін), за яь 
закріплено дисципліну «Основи галузевої економіки і підприємництва»

- у відомостях щодо якісного складу кадрового забезпечення підвище 
кваліфікації викладача Буш иної X. І., за якою закріплено дисципліну «Охор 
праці», не відповідає вимогам Положення про організацію роботи з охор 
праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установ* 
закладах освіти, затвердженого наказом МОН від 26.12.2017 № 1669;

- у матеріалах справи відсутнє обгрунтування достатньої кілью 
обладнання для провадження освітньої діяльності за професією, що ліцензуєт 
для заявленого ліцензованого обсягу, в тому числі ліцензованого обсягу закл 
освіти за іншими професіями, за якими в навчальному процесі таке обладна 
використовується (додаток 17 до Ліцензійних умов);

- у Єдиній державній електронній базі з питань освіти відсутні відомості 
доступність навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інп 
маломобільних груп населення, що є порушенням вимог пункту 72 Ліцензій! 
умов.
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Звертаємо увагу, що відповідно до Національної рамки кваліфікац 
професійно-технічне навчання здійснюється за першим (початковим), 
підвищення кваліфікації може бути віднесено до другого (базового) або третье 
(вищого) рівнів професійної (професійно-технічної) освіти, Щ О НеобхІД] 
врахувати у заяві.
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П ропозиції щодо усунення недоліків:
1) усунути невідповідність Ліцензійним умовам у підтвердних документах Тс 

електронних відомостях та подати документи відповідно до Закону і Ліцензійн 
умов;

в
их

2) подати нову заяву про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльносі 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти за встановленою форм 
відповідно до Закону і Ліцензійних умов.
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