
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15 пункту 1 частини другої статі і 16 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункт> ] 
частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», наказ;. 
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну
класифікацію», з урахуванням рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і 
науки України від 08.08.2019 (протокол № 146)

1. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої 
освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні, початковому рівні (короткому 
циклі), першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої 
освіти згідно з переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що 
додаються (додатки 1.1- 1.16).

2. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити 
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою згідно з переліком (додаток 2) 
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1 -  2.11).

3. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити 
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 3) за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1 -  3.39).

4. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення про 
видачу ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), здійснити 
оплату на рахунки територіального органу Державного казначейства. Код 
відомчої ознаки -  16 (Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної 
класифікації за доходами -  22011800 (плата за ліцензії, що сплачується 
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).

НАКАЗУЮ:



Г'. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої 
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 4) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 4.1- 4.3).

6. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльно,::: 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 5> за 
відповідними підставами, що додаються (додатки 5.1-5.5).

7. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 
переліком (додаток 6) за відповідними підставами, що долаються
(додатки 6.1- 6.3).

8. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти Вищого навчального комунального закладу «Одеське педагогічне 
училище» (ідентифікаційний код юридичної особи -  37476030). а саме, 
найменування Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське педагогічне 
училище» замінити на Комунальний заклад «Одеський педагогічний коледж».

9. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на 
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України інформації про 
прийняте органом ліцензування рішення.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Ю. М. Рашкевич
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Протокол № 146 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 8 серпня  2019 р.                 № 146 

 

 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення 

ліцензованого обсягу)  ліцензіатам у сфері вищої освіти: 

 

 
 

1.1.  Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти,)   ліцензіатам у сфері 

вищої освіти: 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний 

код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та 

найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

1.  

Державний заклад «Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та управління» 

19491035 

10  

Природничі науки 

 

101 

Екологія 

24 
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Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний 

код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строків навчання) 

2.  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 

01597997 

24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 

80 

3.  

18  

Виробництво та 

технології 

181  

Харчові технології 

100 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний 

код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строків навчання) 

4.  

Черкаський державний технологічний університет  

05390336 

 

20  

Аграрні науки та 

продовольство 

203  

Садівництво та 

виноградарство 

80 

5.  

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна академія управління 

персоналом» 

00127522 

Харківський інститут приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом» 

25615464 

07  

Управління та 

адміністрування 

073 

 Менеджмент 

100 

94100
Підсвічування

94100
Підсвічування

94100
Підсвічування
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1.2.  Розширення провадження освітньої діяльності  ліцензіатам з метою підготовки  іноземців та осіб без громадянства: 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого 

структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Рівень вищої 

освіти 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

6.  
Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

02070743 

бакалавр 10  

Природничі науки 

103  

Науки про Землю 

340 

7.  

бакалавр 18  

Виробництво та 

технології 

184  

Гірництво 

1200 

8.  
магістр 10  

Природничі науки 

103  

Науки про Землю 

100 

9.  

магістр 18  

Виробництво та 

технології 

184  

Гірництво 

550 

10.  

Державний університет «Житомирська 

політехніка» 

05407870 

бакалавр 15 

Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

400 

магістр 300 

11.  

Сумський національний аграрний 

університет 

04718013 

 

бакалавр 20   

Аграрні науки та 

продовольство 

204  

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

360 

магістр 180 

третій  

(освітньо-науковий) 

рівень 

60 

12.  

бакалавр 19  

Архітектура та 

будівництво 

191  

Архітектура та 

містобудування 

120 

магістр 60 

13.  

Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «КРОК» 

04635922 

бакалавр 08  

Право 

081  

Право 

800 

магістр 200 

третій  100 
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(освітньо-науковий) 

рівень 

14.  

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

02071180 

бакалавр 13 

Механічна інженерія 

132  

Матеріалознавство 

135 

магістр 55 

15.  
бакалавр 10 

Природничі науки 

101 

Екологія 

600 

магістр 140 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю у сфері вищої освіти: 

 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 
Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та 

найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, осіб  

Існуючий 

Встановити 

(з урахуванням 

строків навчання) 

16.  

Полтавська державна аграрна академія 

00493014 

20  

Аграрні науки та 

продовольство 

208  

Агроінженерія 

130 360 

 

2.  Звуження провадження освітньої діяльності  ліцензіатам у сфері вищої освіти: 

 

2.1 Зменшення ліцензованого обсягу та припинення провадження частини освітньої діяльності  у сфері вищої освіти:  

 
№ Найменування ВНЗ та Шифр та Код та найменування Ліцензований обсяг, осіб 
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 з/п ідентифікаційний код 
(найменування ВСП ВНЗ та 
ідентифікаційний код ВСП) 

найменування 
галузі знань 

спеціальності 

Існуючий Встановити 

17.  

Херсонський національний технічний 

університет  

05480298 
 

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями 

Підготовка спеціалістів 

0202 Мистецтво 7.02020701 Дизайн (за 

видами) 

44/44 0/0 

0203 Гуманітарні 

науки 

7.02030304 Переклад 15/0 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050201 Економічна 

кібернетика 

60/0 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050401 Економіка 

підприємства (за видами 

економічної діяльності) 

50/30 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050801 Фінанси і 

кредит (за 

спеціалізованими 

програмами) 

120/155 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050803 

Оподаткування 

25/15 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050901 Облік і аудит 30/40 0/0 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

7.03060101 Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

50/50 0/0 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

7.03060104 Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

50/25 0/0 

0501 Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

7.05010201 Комп’ютерні 

системи та мережі 

50/25 0/0 
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0501 Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

7.05010301 Програмне 

забезпечення систем 

110/50 0/0 

0502 Автоматика та 

управління 

7.05020101 

Комп’ютеризовані 

системи управління та 

автоматика 

45/25 0/0 

0502 Автоматика та 

управління 

7.05020201 

Автоматизоване 

управління 

технологічними 

процесами 

65/45 0/0 

0505 

Машинобудування та 

матеріалообробка 

7.05050201 Технології 

машинобудування 

65/45 0/0 

0505 

Машинобудування та 

матеріалообробка 

7.05050316 Обладнання 

легкої промисловості та 

побутового 

обслуговування 

45/25 0/0 

0507 Електротехніка 

та електромеханіка 

7.05070107 Нетрадиційні 

та відновлювані джерела 

енергії 

25/25 0/0 

0507 Електротехніка 

та електромеханіка 

7.05070201 Електричні 

машини і апарати 

50/50 0/0 

0508 Електроніка 7.05080102 Фізична та 

біомедична електроніка 

45/45 0/0 

0513 Хімічна 

технологія та 

інженерія 

7.05130101 Хімічні 

технології неорганічних 

речовин 

25/25 0/0 

0513 Хімічна 

технологія та 

інженерія 

7.05130102 Хімічні 

технології органічних 

речовин 

20/10 0/0 

0513 Хімічна 

технологія та 

7.05130115 Текстильна 

хімія і опоряджувальні 

20/10 0/0 
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інженерія виробництва 

0516 Текстильна та 

легка промисловість 

7.05160102 Технології та 

дизайн тканин 

40/20 0/0 

0516 Текстильна  та 

легка промисловість 

7.05160103 Прядіння 

натуральних і хімічних 

волокон 

35/30 0/0 

0516 Текстильна  та 

легка промисловість 

7.05160201 Технології 

первинної обробки, 

стандартизація і 

сертифікація сировини та 

виробів легкої 

промисловості 

25/50 0/0 

0517 Харчова 

промисловість та 

переробка 

сільськогосподарської 

продукції 

7.05170106 Технології 

продуктів бродіння і 

виноробства 

50/25 0/0 

0517 Харчова 

промисловість та 

переробка сільсько-

господарської 

продукції 

7.05170107 Технології 

зберігання, 

консервування та 

переробки плодів і овочів 

25/25 0/0 

0701 Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура 

7.07010101 Транспортні 

системи (автомобільний 

транспорт) 

30/0 0/0 

Підготовка магістрів 

0202 Мистецтво 8.02020701 Дизайн (за 

видами) 

15/0 0/0 

0203 Гуманітарні 

науки 

8.02030304 Переклад 10/0 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050201 Економічна 

кібернетика 

25/0 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050401 Економіка 

підприємства (за видами 

10/10 0/0 
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економічної діяльності) 

0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050801 Фінанси і 

кредит (за 

спеціалізованими 

програмами) 

30/30 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050901 Облік і аудит 20/20 0/0 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

8.03060101 Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

20/20 0/0 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

8.03060104 Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

25/0 0/0 

0501 Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

8.05010201 Комп’ютерні 

системи та мережі 

25/5 0/0 

0501 Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

8.05010301 Програмне 

забезпечення систем 

25/5 0/0 

0502 Автоматика та 

управління 

8.05020101 

Комп’ютеризовані 

системи управління та 

автоматика 

5/5 0/0 

0502 Автоматика та 

управління 

8.05020201 

Автоматизоване 

управління 

технологічними 

процесами 

5/5 0/0 

0505 

Машинобудування та 

матеріалообробка 

8.05050201 Технології 

машинобудування 

5/5 0/0 

0505 8.05050316 Обладнання 5/5 0/0 
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Машинобудування та 

матеріалообробка 

легкої промисловості та 

побутового 

обслуговування 

0508 Електроніка 8.05080102 Фізична та 

біомедична електроніка 

10/10 0/0 

0510 Метрологія, 

вимірювальна техніка 

та інформаційно- 

вимірювальні 

технології 

8.05100102 Інформаційні 

вимірювальні системи 

20/5 0/0 

0513 Хімічна 

технологія та 

інженерія 

8.05130111 Хімічні 

технології харчових 

добавок та косметичних 

засобів 

25/0 0/0 

0513 Хімічна 

технологія та 

інженерія 

8.05130115 Текстильна 

хімія і опоряджувальні 

виробництва 

5/5 0/0 

0516 Текстильна  та 

легка промисловість 

8.05160102 Технології та 

дизайн тканин 

5/5 0/0 

0516 Текстильна  та 

легка промисловість 

8.05160103 Прядіння 

натуральних і хімічних 

волокон 

5/5 0/0 

0516 Текстильна  та 

легка промисловість 

8.05160105 Експертиза 

текстильних матеріалів та 

виробів 

25/0 0/0 

0516 Текстильна  та 

легка промисловість 

8.05160201 Технології 

первинної обробки, 

стандартизація і 

сертифікація сировини та 

виробів легкої 

промисловості 

5/5 0/0 

1501 Державне 

управління 

8.15010002 Державна 

служба 

25/25 0/0 

1501 Державне 8.15010009 Місцеве 50/0 0/0 



10 

управління самоврядування 

1501 Державне 

управління 

8.15010011 Електронне 

урядування 

25/25 0/0 

1801 Специфічні 

категорії 

8.1801001 Якість, 

стандартизація та 

сертифікація 

70/25 0/0 

1801 Специфічні 

категорії 

8.18010013 Управління 

проектами 

25/0 0/0 

1801 Специфічні 

категорії 

8.18010015 

Консолідована 

інформація 

20/0 0/0 

1801 Специфічні 

категорії 

8.18010016 Бізнес-

адміністрування 

20/20 0/0 

Перепідготовка спеціалістів 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050201 Економічна 

кібернетика 

30/30 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050401 Економіка 

підприємства (за видами 

економічної діяльності) 

30/30 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050801 Фінанси і 

кредит (за 

спеціалізованими 

програмами) 

55/55 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050803 

Оподаткування 

0/20 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050901 Облік і аудит 20/20 0/0 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

7.03060101 Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

25/25 0/0 

0501 Інформатика та 

обчислювальна 

7.05010201 Комп’ютерні 

системи та мережі 

30/30 0/0 
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техніка 

0501 Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

7.05010301 Програмне 

забезпечення систем 

30/30 0/0 

Для відокремлених структурних підрозділів 

Економіко-технологічний технікум  

Херсонського національного технічного університету  

(ідентифікаційний код: 04606633) 

Підготовка молодших спеціалістів 

0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050201 Інформаційна 

діяльність підприємства 

50/0 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050801 Фінанси і 

кредит 

30/0 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050901 

Бухгалтерський облік 

60/40 0/0 

0516 Текстильна  та 

легка промисловість 

5.05160103 Виробництво 

та дизайн тканин і 

трикотажу 

25/25 0/0 

Підготовка спеціалістів 

02 Культура і 

мистецтво 

022 Дизайн 88 0 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 15 0 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 260 0 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

170 0 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

385 0 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 225 0 

12 Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

220 0 

12 Інформаційні 123 Комп’ютерна 135 0 
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технології інженерія 

13 Механічна 

інженерія 

131 Прикладна механіка 110 0 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

70 0 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

150 0 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

180 0 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

153 Мікро- та 

наносистемна техніка 

90 0 

16 Хімічна та 

біоінженерія 

161 Хімічні технології та 

інженерія 

110 0 

18 Виробництво та 

технології 

181 Харчові технології 125 0 

18 Виробництво та 

технології 

182 Технології легкої 

промисловості 

200 0 

27 Транспорт 275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

30 0 

18.  

Національний університет 

кораблебудування імені адмірала 

Макарова 

02066753 

 

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями 

 

Для відокремлених структурних підрозділів 

Первомайський коледж  

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(ідентифікаційний код 38996172) 

Підготовка молодших спеціалістів 

0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050401 Економіка 

підприємства  

30/10 0/0 

0305 Економіка та 

підприємництво 

5.03050901 

Бухгалтерський облік 

40/15 0/0 



13 

Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг  
Існуючий Після звуження 

Для відокремлених структурних підрозділів 

Первомайський коледж  

Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(ідентифікаційний код 38996172) 

Підготовка молодших спеціалістів 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

160 130 

27 Транспорт 274 Автомобільний 

транспорт 

100 60 

19.  

Харківська державна академія 

фізичної культури 

02928261 

 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

 

Код та найменування 

спеціальності 

 

Ліцензований обсяг 
Існуючий Після звуження 

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями 

Підготовка бакалаврів 

0102 Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров'я людини 

6.010201 Фізичне 

виховання 
100/100/0 0/0/0 

0102 Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров'я людини 

6.010202  Спорт 290/270/0 0/0/0 

0102 Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров'я людини 

6.010203 Здоров'я 

людини 
50/50/0 0/0/0 

0102 Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров'я людини 

6.010201 Фізичне 

виховання 
100/100/0 0/0/0 

Підготовка магістрів 

0102 Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров'я людини 

8.01020101 Фізичне 

виховання 
40/0/0 0/0/0 
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0102 Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров'я людини 

8.01020201 Спорт (за 

видами) 
90/10/0 0/0/0 

0102 Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров'я людини 

8.01020302 Фізична 

реабілітація 
17/10/0 0/0/0 

Підготовка бакалаврів 

22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 100 0 

Підготовка магістрів 

22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація 27 0 

 

 

 

3.Відмова у  видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування 

нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу, започаткування освітньої діяльності з метою підготовки 

іноземців)) здобувачам ліцензій (ліцензіатам)  у сфері вищої освіти: 

 

3.1. Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) ліцензіатам у 

сфері вищої освіти 

На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

 
Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та найменування  

галузі знань;  

шифр та найменування спеціальності 

20.  Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний коледж Святого Луки» 

38078293 

22 

Охорона здоров’я 

223 Медсестринство 
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21.   22 

Охорона здоров’я 

221 

 Стоматологія 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та найменування  

галузі знань;  

шифр та найменування спеціальності 

22.  Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка» 

02070743 

18  

Виробництво та технології  

186 Видавництво та поліграфія 

 

 

23.  Приватний вищий навчальний заклад «Медико-

природничий університет» 

41149112 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова фармація 

24.  22  

Охорона здоров’я 

227  

Фізична терапія, ерготерапія 
 

 
 
 
 



16 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код відокремленого структурного 

підрозділу) 

Код та найменування  

галузі знань;  

шифр та найменування спеціальності 

25.  Приватний вищий навчальний заклад «Медико-

природничий університет» 

41149112 

22  

Охорона здоров’я 

221  

Стоматологія 

 

 

 

ІІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 

4.  Видача ліцензій на освітню діяльність здобувачам ліцензій  у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, розширення 

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

 

4.1. Видача ліцензій на  провадження освітньої діяльності здобувачам ліцензій у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою: 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого 

структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та 

найменування 

галузі знань 

Шифр 

та найменування 

спеціальності, 

освітня програма 

Вид освітньої діяльності 

Ліцензова-

ний обсяг, 

осіб 
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26.  Тернопільський комунальний 

методичний центр науково-освітніх 

інновацій та моніторингу 

22607760 

 

01 

Освіта/Педагогіка 

011  

Освітні, педагогічні науки 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 

закладів дошкільної, 

загальної середньої та 

позашкільної освіти 

1100 

27.  Запорізький державний медичний 

університет 

02010741 

22  

Охорона здоров’я 

221  

Стоматологія 

 

 

інтернатура 80 

28.  Національна академія внутрішніх 

справ 

08751177 

 

08  

Право 

081  

Право 

підвищення кваліфікації 5000 

 

 

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

 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та 

найменування 

галузі знань 

Шифр 

та найменування 

спеціальності, 

освітня програма 

Вид освітньої діяльності 

Ліцензова-

ний обсяг, 

осіб 

 

29.  Запорізький державний медичний 

університет 

02010741 

22  

Охорона здоров’я 

 

226  

Фармація, промислова 

фармація 

інтернатура 600 

30.  22  

Охорона здоров’я 

224  

Технології медичної 

діагностики та лікування 

інтернатура 30 

31.  22  

Охорона здоров’я 

228  

Педіатрія 

інтернатура 150 

32.  22  

Охорона здоров’я 

222 

Медицина 

інтернатура 550 
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33.  Житомирський державний 

університет імені Івана Франка 

02125208 

23  

Соціальна робота 

 

231  

Соціальна робота 

 

підвищення кваліфікації 

соціальних та педагогічних 

працівників закладів освіти 

та установ 

25 

34.  01 

Освіта/ 

Педагогіка 

017  

Фізична культура і спорт 

підвищення кваліфікації 

тренерів (тренерів-

викладачів) та інших 

фахівців у сфері фізичної 

культури і спорту 

25 

35.  07  

Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 

підвищення кваліфікації 

керівників підприємств, 

установ та організацій у 

сфері освіти, педагогічних 

та науково-педагогічних 

працівників 

25 

36.  01 

Освіта/Педагогіка 

011  

Освітні, педагогічні науки 

підвищення кваліфікації 

наукових, науково-

педагогічних і педагогічних 

працівників закладів освіти 

та установ 

25 

 

 

ІІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 
5.  Розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) ліцензіатам у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти:   
 
5.1. Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 
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№  

з/п 

Найменування юридичної особи 

та ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого 

структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код 

відокремленого структурного 

підрозділу) 

Код за Класифікатором професій 

та назва професії 

(клас класифікаційного 

угрупування) 

Види професійної підготовки 

Ліцензова-

ний обсяг, 

осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

37.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Професійно-

технічний навчальний заклад 

«Чорноморський» 

40964286 

8340 

Матрос 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

30 

перший 

(початковий), 

другий (базовий) 

8340 

Моторист (машиніст) 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

30 

перший 

(початковий), 

другий (базовий) 

8340 

Боцман 
підвищення кваліфікації 10 

перший 

(початковий), 

другий (базовий) 

 

 

 

5.2. Розширення провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. 

 

 

№  

з/п 

Найменування юридичної особи 

та ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого 

структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код 

відокремленого структурного 

підрозділу) 

Код за Класифікатором професій 

та назва професії 

(клас класифікаційного 

угрупування) 

Види професійної підготовки 

Ліцензова-

ний обсяг, 

осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

38.  Рівненський центр професійно-

технічної освіти Державної 

служби зайнятості 

21087175 

Олександрійське навчальне 

відділення Рівненського центру 

8332 

Машиніст автогрейдера 
перепідготовка 15 

другий 

(базовий) 
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професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості 

40151864 

39.  Державний вищий навчальний 

заклад «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

02070884 

Роменський коледж Державного 

вищого навчального закладу 

«Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

00284032 

 

4113 

Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення 

первинна професійна 

підготовка 
25  

другий 

(базовий) 

40.  Лозівський центр професійної 

освіти Харківської області 

02547949 

 

7233 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

41.  Державний навчальний заклад 

«Бердичівське вище професійне 

училище» 

02543503 

7412 

Тістороб 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

42.  Рівненський центр професійно-

технічної освіти Державної 

служби зайнятості 

21087175 

Олександрійське навчальне 

відділення Рівненського центру 

професійно-технічної освіти 

Державної служби зайнятості 

40151864 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорії С) 

підвищення кваліфікації 15 

другий 

(базовий) 

 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорії D1) 

підвищення кваліфікації 30 

другий 

(базовий) 

 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

підвищення кваліфікації 30 

другий 

(базовий) 
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виробництва (категорії Е1) 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорії Е2) 

підвищення кваліфікації 30 

другий 

(базовий) 

 

43.  Професійно-технічне училище 

№ 16 

 м. Мала Виска 

03070722 

7214 

Слюсар із складання металевих 

конструкцій 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

 

44.  
 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Маріупольський професійний 

коледж» 

38673783 

5122 

Кухар судновий 
професійно-технічне навчання 10 

перший 

(початковий) 

45.  5122 

Кухар судновий 
підвищення кваліфікації 10 

перший 

(початковий) 

46.  
7233  

Слюсар-ремонтник 

професійно-технічне 

навчання,  
10 перший 

(початковий) 
підвищення кваліфікації 10 

47.  Комунальний заклад 

«Бахмутський медичний коледж» 

02011189 

5132 

Екстрений медичний технік 
професійно-технічне навчання 30 

перший 

(початковий) 

48.  Державний навчальний заклад 

«Ужгородський центр 

професійно-технічної освіти» 

02543779 

 

4121 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

первинна професійна 

підготовка 
30 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий) 

49.  

4211 Касир торговельного залу 
первинна професійна 

підготовка 
30 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий) 

50.  

7133 Штукатур 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий) 
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51.  

7141 Маляр 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий) 

52.  
7212 Електрозварник ручного 

зварювання 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий) 

53.  
8211 

Токар 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий) 

54.  

8211 Фрезерувальник 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий) 

55.  Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Чернігівський професійний 

будівельний ліцей» 

03566245 

7422 

Столяр 

первинна професійна 

підготовка 
60 

другий 

(базовий) 

56.  7423 

Верстатник деревообробних 

верстатів 

первинна професійна 

підготовка 
60 

другий 

(базовий) 

57.  Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Криворізький центр 

професійної освіти робітничих 

кадрів торгівлі та ресторанного 

сервісу» 

01566502 

4222 Адміністратор 
первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

58.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ТА 

КОНСАЛТИНГУ» 

37408332 

5122 

Кухар 
професійно-технічне навчання 15 

другий 

(базовий) 



23 

59.  Плужненський професійний 

аграрний ліцей 

02548452  
5122 

Кухар 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
другий 

(базовий) 

60.  
8229 

Лаборант хіміко-

бактеріологічного аналізу 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
другий 

(базовий) 

61.  

7433  

Кравець 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
другий 

(базовий) 

62.  5123  

Офіціант 
професійно-технічне навчання 15 

перший 

(початковий) 

5123  

Бармен 
професійно-технічне навчання 15 

перший 

(початковий) 

63.  

7412 

Тістороб 

професійно-технічне навчання 

 

15 

 

 

перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 

 
15 

другий 

(базовий) 

первинна професійна 

підготовка 
25 

другий 

(базовий) 

64.  
6121  

Оператор з ветеринарного 

оброблення тварин 

 

професійно-технічне навчання 

 

15 

 

 

 

Другий 

(базовий) 

65.  Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Харківське вище професійне 

училище сфери послуг» 

03063113 

7442  

Взуттьовик з ремонту взуття 

первинна професійна 

підготовка 
60 

другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 
перший 

(початковий) 

66.  8266  первинна професійна 60 другий 
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Складальник верху взуття підготовка (базовий) 

професійно-технічне навчання 
перший 

(початковий) 

67.  
перепідготовка 

перший 

(початковий) 

68.  
підвищення кваліфікації 

другий 

(базовий) 

69.  

7436  

Швачка 

первинна професійна 

підготовка 

60 

другий 

(базовий) 

перепідготовка 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 
другий 

(базовий) 

70.  

4223  

Оператор поштового зв’язку 

первинна професійна 

підготовка 

60 

другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 
перший 

(початковий) 

перепідготовка 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 
другий 

(базовий) 

71.  4212 

 Касир (в банку) 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

72.  Державний навчальний заклад 

«Сумський центр професійно-

технічної освіти державної 

служби зайнятості» 

37283091 

8162  

Машиніст (кочегар) котельні 

професійно-технічне навчання 

75 
перший 

(початковий) 
перепідготовка 

73.  Державний навчальний заклад 

«Катюжанське вище професійне 

училище» 

02544603 

4113  

Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
другий 

(базовий) 
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74.  Приватне акціонерне товариство 

«Металургійний комбінат 

«Азовсталь» 

00191158 

815 

 Робітники, що обслуговують 

хімічні установки  

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 
третій 

(вищий)  

75.  829  

Інші робітники з обслуговування 

та складання машин 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

10 
другий 

(базовий)  

76.  Казанківський професійний 

аграрний ліцей 

02546039 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорії А1, А2) 

первинна професійна 

підготовка 
25 

перший 

(початковий), 

другий (базовий) 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

15 

перший 

(початковий), 

другий (базовий) 

 

 

 

5.3.   Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 

 

 

№  

з/п 

Найменування ПТНЗ 

та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП 

Код за Класифікатором професій 

та назва професії 

(клас класифікаційного 

угрупування) 

Види професійної підготовки 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий Встановити 

77.  Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

01566117 

Чернівецьке вище комерційне 

училище Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

05476316 

7412  

Кондитер 

Первинна професійна 

підготовка 
60 120 
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6. Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 

(ліцензіатам ) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 

 

 На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти: 

№ 

з/п Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код 

відокремленого структурного підрозділу) 

Код за Класифікатором професій  

та назва професії  

(за класом класифікаційного угруповання) 

Види професійної підготовки, 

ліцензований обсяг, 

осіб 

78.  Приватне підприємство «Центр розвитку 

салонного бізнесу «Партнер Плюс» 

37063752 

 

5141 

Візажист 

професійно-технічне навчання – 8 

осіб 

79.  Професійно-технічне училище № 22 смт 

Велика Лепетиха 

02548311 

 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

(категорія А2) 

 

підвищення кваліфікації - 15 осіб 

80.  Приватний заклад «Морський інститут 

післядипломної освіти імені контр-адмірала 

Федора Федоровича Ушакова» 

39956476 

7241 

Електрик судновий 
Професійно-технічне навчання - 

 

7.  Різне. 

 

7.1. Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

 
      Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 

частини сьомої  статті 24 Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань внести зміну у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  Вищого 

навчального комунального закладу «Одеське педагогічне училище» (ідентифікаційний код юридичної особи – 37476030), а саме: 
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найменування Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське педагогічне училище» замінити на Комунальний заклад «Одеський 

педагогічний коледж» (підстава: рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 893-VІІ «Про зміну типу та найменування 

Вищого навчального комунального закладу «Одеське педагогічне училище»; лист закладу освіти від 23.07.2019 р.                                                

№ 07 (вх. МОН від 05.08.2019 № 2573/0/10-19). 
 
  


