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Протокол № 9/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
23 червня 2016 р.

м. Київ

Головуючий: Шевцов А. Г.
На засіданні присутні: Криштоф С. Д., Ярмистий М. М., Гречко О. І., Воронюк О. І., Фоменко М. М.
Порядок денний:
1. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої
діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу);
2. Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти.
3. Про відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти.
4. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення
провадження освітньої діяльності.
5. Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти.
6. Про відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти.
7. Про виправлення технічних помилок:
Вирішили:
За результатами попереднього розгляду матеріалів щодо видачі ліцензій на освітню діяльність, розширення та звуження
провадження освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти, з урахуванням обговорення, пропонувати
керівництву Міністерства освіти і науки України прийняти такі рішення з питань ліцензування освітньої діяльності закладів
освіти:
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І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширити провадження освітньої діяльності:
1.1. Започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти:
1.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
№
Найменування ВНЗ та
Код та найменування
з/п
ідентифікаційний код
галузі знань
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
02
1 Державний навчальний заклад "Центр
"Культура і мистецтво"
професійної освіти інформаційних
технологій, поліграфії та дизайну
(0202
м. Києва"
"Мистецтво")
02544537
2

3

4

Шифр та найменування
спеціальності

022
"Дизайн"

Ліцензований обсяг,
осіб

30

(5.02020702 "Перукарське
мистецтво та декоративна
косметика")
072
"Фінанси, банківська справа
та страхування"

(30 д.ф.н.)

(30 д.ф.н.)

Київський національний університет
технологій та дизайну
02070890

07
"Управління та
адміністрування"

для Коледжу Київського національного
університету технологій та дизайну
33236383

0305
"Економіка та
підприємництво"
05
"Соціальні та поведінкові
науки"

(5.03050801 "Фінанси і
кредит")

(0305
"Економіка та
підприємництво")
24
"Сфера обслуговування"

(5.03050401
"Економіка підприємства")

051
"Економіка"

242
"Туризм"

30

30

(30 д.ф.н.)

30

3

(1401
"Сфера обслуговування")

(5.14010301
"Туристичне
обслуговування")

(30 д.ф.н.)

1.1.2. Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

5

6

7

8

9

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Київський національний торговельноекономічний університет
01566117
Київський національний торговельноекономічний університет
01566117
для Вінницького торговельноекономічного інституту
01562987
Сумський державний університет
05408289

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

08
"Право"

082
"Міжнародне право"

(0302
"Міжнародні відносини")
24
"Сфера обслуговування"

(6.030202
"Міжнародне право")
241
"Готельно-ресторанна
справа"
242
"Туризм"

24
"Сфера обслуговування"

05
"Соціальні та поведінкові
науки"

051
"Економіка"

(0305
"Економіка та
підприємництво")
12
"Інформаційні технології"

(6.030502
"Економічна
кібернетика")
125
"Кібербезпека"

Ліцензований обсяг,
осіб

100
(75 д.ф.н. / 25 з.ф.н.)
110

110

50

(50 д.ф.н.)

30

4

(1701
"Інформаційна безпека")

10

02
"Культура і мистецтво"

11 Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
02071180

25
"Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону"
25
"Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону"
12
"Інформаційні технології"

12

для Гвардійського факультету
військової підготовки імені Верховної
Ради України
07905262

13 Одеська національна академія зв’язку
імені О.С. Попова
01180116
14 Комунальний вищий навчальний
заклад "Вінницька академія
неперервної освіти"
15 02139682
16 Національний університет біоресурсів і
природокористування України
00493706
17 Національний університет біоресурсів і
природокористування України
00493706

07
"Управління та
адміністрування"
10
"Природничі науки"
05
"Соціальні та поведінкові
науки"
201
"Агрономія"

(6.170103
"Управління
інформаційною
безпекою")
028
"Менеджмент
соціокультурної діяльності"
254
"Забезпечення військ
(сил)"

(30 д.ф.н.)

30

75

255
"Озброєння та військова
техніка"

125

122
"Комп’ютерні науки та
інформаційні технології"

100

074
"Публічне управління та
адміністрування"
101
"Екологія"
055
"Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії"
201
"Агрономія"

50

50
25

25

5

для Відокремленого підрозділу
Національного університету
біоресурсів і природокористування
України "Боярський коледж екології і
природних ресурсів"
33295449
18 Військова академія (м. Одеса)
24983020
19 Вінницький національний технічний
університет
02070693
20 Вищий навчальний заклад
"Український католицький
університет"
26205857
21 Таврійський державний
агротехнологічний університет
00493698
22 Львівський національний університет
імені Івана Франка
02070987
23
24

25

27
"Транспорт"

274
"Автомобільний
транспорт"
255
"Озброєння та військова
техніка"

300

035
"Філологія"

30

07
"Управління та
адміністрування"

073
"Менеджмент"

100

05
"Соціальні та поведінкові
науки"
07 "Управління та
адміністрування"
07 "Управління та
адміністрування"

051
"Економіка"

350

071
"Облік і оподаткування"
072
"Фінанси, банківська
справа та страхування"
074
"Публічне управління та
адміністрування"

220

25
"Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону"
03
"Гуманітарні науки"

07 "Управління та
адміністрування"

60

890

100

6

26 Державний університет
телекомунікацій
27 38855349

07 "Управління та
адміністрування"
12
"Інформаційні технології"

28 Харківський національний технічний
університет сільського господарства
імені Петра Василенка
00493741
29 Луцький національний технічний
університет
05477296
30

07 "Управління та
адміністрування"

31
32 Рівненський державний базовий
медичний коледж
33 02011545
34 Приватний вищий навчальний заклад
"Міжнародний класичний університет
35 імені Пилипа Орлика"
37992250

12
"Інформаційні технології"
18
"Виробництво та
технології"
11
"Математика та
статистика"
22
"Охорона здоров'я"
22
"Охорона здоров'я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"

075
"Маркетинг"
122
"Комп'ютерні науки та
інформаційні технології"
076
"Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність"

60

121
"Інженерія програмного
забезпечення"
181
"Харчові технології"

100

113
"Прикладна математика"

50

223 "Медсестринство"

100

224
"Технології медичної
діагностики та лікування
223
"Медсестринство"
224
"Технології медичної
діагностики та лікування"

100

60

75

100

30
30
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1.1.3.Другий (магістерський) рівень
№
з/п

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
36 Київський національний торговельноекономічний університет
01566117
37
для Вінницького торговельноекономічного інституту
38 01562987
39 Київський університет імені Бориса
Грінченка
40 02136554
41
42

Код та найменування
галузі знань

05
"Соціальні та поведінкові
науки"
07
"Управління та
адміністрування"
07
"Управління та
адміністрування"
06
"Журналістика"
03
"Гуманітарні науки"
02
"Культура і мистецтво"
05
"Соціальні та поведінкові
науки"

43

02
"Культура і мистецтво"

44 Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка
02125510

01
"Освіта"

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

051
"Економіка"

110

072
"Фінанси, банківська
справа та страхування"
075
"Маркетинг"

170

061
"Журналістика"
033
"Філософія"
024
"Хореографія"
055
"Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії"
029
"Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа"
014
"Середня освіта
(Інформатика)"

115

100

15
25
25

15

30

8

45 Сумський державний університет
05408289

46

47

48

49 Державний вищий навчальний заклад
"Херсонський державний аграрний
університет"
50 00493020

05
"Соціальні та поведінкові
науки"

056
"Міжнародні економічні
відносини"

30

(0305
"Економіка та
підприємництво")
07
"Управління та
адміністрування"

(8.03050301
"Міжнародна економіка")

(30 д.ф.н.)

0305
"Економіка та
підприємництво"
07
"Управління та
адміністрування"

(8.03050802
"Банківська справа")

0305
"Економіка та
підприємництво"
05
"Соціальні та поведінкові
науки"

(8.03050901
"Облік і аудит")

(50 д.ф.н./25 з.ф.н.)

051 "Економіка"

25

0305
"Економіка та
підприємництво"
05
"Соціальні та поведінкові
науки"
19
"Архітектура та

(8.03050201
"Економічна
кібернетика")
051
"Економіка"

072
"Фінанси, банківська
справа та страхування"

071
"Облік і оподаткування"

193
"Геодезія та землеустрій"

75

(50 д.ф.н./25 з.ф.н.)

75

(25 д.ф.н.)

50

40

9

51

52
53 Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
02071180
для Гвардійського факультету
військової підготовки імені Верховної
Ради України
07905262
54 Тернопільський національний
економічний університет
33680120

будівництво"
18
"Виробництво та
технології"
07
"Управління та
адміністрування"
25
"Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону"

15
"Автоматизація та
приладобудування"

55 Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
02070855

02
"Культура і мистецтво"

56

03
"Гуманітарні науки"
08
"Право"
01
"Освіта"

57 Чорноморський державний університет
імені Петра Могили
58 23623471

01
59 Приватний вищий навчальний заклад
"Міжнародний економіко-гуманітарний "Освіта"
університет імені академіка Степана

183
"Технології захисту
навколишнього
середовища"
073
"Менеджмент"

25

254
"Забезпечення військ
(сил)"

75

151
"Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології"
029
"Інформаційна,
бібліотечна та архівна
справа"
035
"Філологія"
081
"Право"
017
"Фізична культура і
спорт"
012
"Дошкільна освіта"

35

50

60

25
50
50

175

10

60

61

62

63
64

Дем’янчука"
24171048
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
02071139
Державний вищий навчальний заклад
"Національний лісотехнічний
університет України"
02070996
Приватний вищий навчальний заклад
"Академія рекреаційних технологій і
права"
39246025
Харківський національний медичний
університет
01896866

65 Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця
66 02010787
67

68
69 Державний вищий навчальний заклад
"Івано-Франківський національний
70 медичний університет"
02010758
71 Державний заклад "Дніпропетровська

08
"Право"

082
"Міжнародне право"

100

07
"Управління та
адміністрування"

071
"Облік і оподаткування"

60

01
"Освіта"

017
"Фізична культура і
спорт"

20

22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"

340

22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"

221
"Стоматологія"
222
"Медицина"
221
"Стоматологія"
222
"Медицина"
225
"Медична та психологічна
реабілітація"
226
"Фармація"
221
"Стоматологія"
222
"Медицина"

22

221

1230
500
2160
100

750
200
800
300

11

медична академія Міністерства
72 охорони здоров’я України"
02010681
73
74 Вищий державний навчальний заклад
України "Буковинський державний
75 медичний університет"
02010971
76
77
78 Вищий державний навчальний заклад
України "Українська медична
79 стоматологічна академія"
02010824
80 Державний вищий навчальний заклад
"Тернопільський державний медичний
81 університет імені І. Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров’я
82 України"
02010830
83 Запорізький державний медичний
університет
84 02010741
85
86 Одеський національний медичний
університет

"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я
22
"Охорона здоров'я"
22
"Охорона здоров'я"

"Стоматологія"
222
"Медицина"
226
"Фармація"
221
"Стоматологія"
222
"Медицина"
226
"Фармація"
225
"Медична та психологічна
реабілітація"
221
"Стоматологія"
222
"Медицина"

22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"

221
"Стоматологія"
222
"Медицина"
226
"Фармація"
221
"Стоматологія"
222
"Медицина"
226
"Фармація"
221
"Стоматологія"

900
180
120
800
240
50

600
800
200
750
250
120
1100
860
300
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87 02010801
88
89 Вінницький національний медичний
університет імені М. І. Пирогова
90 02010669
91

92
93
94

Державний заклад "Луганський
державний медичний університет"
02010675

95
96

Львівський національний університет
імені Івана Франка
02070987

97

98

99
100 Луцький національний технічний

22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
22
"Охорона здоров’я"
05
"Соціальні та поведінкові
науки"
07
"Управління та
адміністрування"
07
"Управління та
адміністрування"
07
"Управління та
адміністрування"
26
"Цивільна безпека"

222
"Медицина"
226
"Фармація"
221
"Стоматологія"
222
"Медицина"
225
"Медична та психологічна
реабілітація"
226
"Фармація"
221
"Стоматологія"
222
"Медицина"
226
"Фармація"
051
"Економіка"

1500

071
"Облік і оподаткування"

160

072
"Фінанси, банківська
справа та страхування"
074
"Публічне управління та
адміністрування"
263
"Цивільна безпека"

370

250
300
1400
100

500
160
1050
250
240

100

25
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101 університет
102 Херсонський державний університет
02125609

103

05
"Соціальні та поведінкові
науки"
05
"Соціальні та поведінкові
науки"
01
"Освіта"

104 Комунальний заклад Сумський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти
02139771
105 Вищий навчальний заклад
"Український католицький
106 університет"
26205857

01
"Освіта"

107

07
"Управління та
адміністрування"
26
"Цивільна безпека"
18
"Виробництво та
технології"
16
"Хімічна та біоінженерія"
12
"Інформаційні технології"

108 Таврійський державний
агротехнологічний університет
109 00493698
110 Національний авіаційний університет
01132330
111 Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
02066769

22
"Охорона здоров’я"
12
"Інформаційні технології"

056
"Міжнародні економічні
відносини"
053
"Психологія"

25

014
"Середня освіта
(Географія)"
011
"Науки про освіту"

40

227
"Фізична реабілітація"
122
"Комп'ютерні науки та
інформаційні технології"
073
"Менеджмент"

50

50

50

40

100

263
"Цивільна безпека"
181
"Харчові технології"

30

163
"Біомедична інженерія"
125
"Кібербезпека"

75

50

25
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112 Миколаївський національний аграрний
університет
00497213
113 Національний університет "КиєвоМогилянська академія"
16459396
114 Сумський національний аграрний
університет
04718013
115 Приватний вищий навчальний заклад
"Київський міжнародний університет"
21595240
116 Київський кооперативний інститут
бізнесу і права
117 01788243

07
"Управління та
адміністрування"

072
"Фінанси, банківська
справа та страхування"

50

05
"Соціальні та поведінкові
науки"

053
"Психологія"

30

10
"Природничі науки"

101
"Екологія"

30

22
"Охорона здоров'я"

221
"Стоматологія"

25

08
"Право"
07
"Управління та
адміністрування"

30

118 Комунальний вищий навчальний
заклад "Вінницька академія
неперервної освіти"
02139682

05
"Соціальні та поведінкові
науки"

081
"Право"
076
"Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність"
053
"Психологія"

30

50

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу:
1.2.1. Перший (бакалаврський) рівень
№
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
(д.ф.н./
(д.ф.н./
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119 Національний аерокосмічний
університет імені М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
02066769
120 Київський національний торговельноекономічний університет
01566117

121

122

0511
"Авіаційна та ракетнокосмічна техніка"

6.051103
"Авіоніка"

08
"Право"

081
"Право"

(0304
"Право")
05
"Соціальні та поведінкові
науки"

(6.030401
"Правознавство")
051
"Економіка"

(0305
"Економіка та
підприємництво")
05
"Соціальні та поведінкові
науки"

(6.030503
"Міжнародна економіка")

(0302
"Міжнародні відносини")

(6.030206
"Міжнародний бізнес")

056
"Міжнародні економічні
відносини"

з.ф.н.)
25/25

з.ф.н.)
75/50

120/100

180/125

75/30

150/50

50 / 0

100 / 0

1.2.2. Другий (магістерський) рівень
№
з/п

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

123 Київський національний торговельноекономічний університет

Код та найменування
галузі знань

08
"Право"

Шифр та найменування
спеціальності

081
"Право"

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Встановити
(д.ф.н./
(д.ф.н./
з.ф.н.)
з.ф.н.)
90/90
120/120
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01566117

124

125 Сумський державний університет
05408289

126 Черкаський державний технологічний
університет
05390336

(0304
"Право")
05
"Соціальні та поведінкові
науки"
(0305
"Економіка та
підприємництво"
07
"Управління та
адміністрування"

(1801
"Специфічні категорії")
0501
"Інформатика та
обчислювальна техніка"

(8.03040101
"Правознавство")
051
"Економіка"

40 / 0

60 /0

25 / 25

50 / 25

10 / 0

25 / 0

(8.03050301
"Міжнародна економіка")
073
"Менеджмент"
(8.18010014
"Управління фінансовоекономічною безпекою")
8.05010102
"Інформаційні технології
проектування"

2. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти
2.1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
№
з/п

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

Код та
найменування галузі
знань

2.1.1.Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий
(д.ф.н./
з.ф.н./в.ф.н.)

Після
звуження
(д.ф.н./
з.ф.н./в.ф.н.)
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127 Приватний вищий навчальний заклад
Товариства сприяння обороні України
"Коростенський технічний коледж"
02724430
128 Уманський національний університет
садівництва
00493787

0701
"Транспорт і
транспортна
інфраструктура"
0305
"Економіка та
підприємництво"

Відокремлений структурний підрозділ
Городищенський коледж Уманського
національного університету садівництва
00729043
0202
129 Приватний вищий навчальний заклад
"Київський університет культури"
"Мистецтво"
31028309
"Львівський коледж Київського
університету культури" 39686458
(у ліцензії - для Відокремленого
підрозділу "Львівський факультет
менеджменту і бізнесу "Київського
університету культури" (для
Львівського коледжу Київського
університету культури))
26408448

5.07010602
"Обслуговування та
ремонт автомобілів і
двигунів"
5.03050801
"Фінанси і кредит"

5.02020301 "Кіно-,
телемистецтво"

60 / 30

40 / 20

50 / 50

30 / 30

100 / 100

75 / 75
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130 Приватний вищий навчальний заклад
"Київський університет культури"
31028309

0202
"Мистецтво"

5.02020702 "Перукарське
мистецтво та декоративна
косметика"

150 / 90

90 / 90

0305
"Економіка та
підприємництво"
0202
"Мистецтво"
0202
"Мистецтво"
0202
"Мистецтво"
0202
"Мистецтво"
0202
"Мистецтво"

6.030509
"Облік і аудит"

50 / 30

50 / 25

6.020201 "Театральне
мистецтво"
6.020202 "Хореографія"

150 / 200

150 / 100

200 / 200

150 / 100

6.020203 "Кіно-,
телемистецтво"
6.020204 "Музичне
мистецтво"
6.020207 "Дизайн"

300 / 300

250 / 250

100 / 150

100 / 100

300 / 300

200 / 200

"Коледж Миколаївської академії
перукарського мистецтва Київського
університету культури"
39686814
(у ліцензії – для Відокремленого
підрозділу "Миколаївська академія
перукарського мистецтва Київського
університету культури" (для Коледжу
Миколаївської академії перукарського
мистецтва Київського університету
культури)
26384386
2.1.2. Перший (бакалаврський) рівень
131 Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова
132 Приватний вищий навчальний заклад
"Київський університет культури"
133 31028309
134
135
136
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137 Приватний вищий навчальний заклад
"Київський університет культури"
31028309
для Відокремленого підрозділу
"Львівський факультет менеджменту і
бізнесу Київського університету
культури"
26408448
138 Приватний вищий навчальний заклад
"Київський університет культури"
31028309

0202
"Мистецтво"

6.020207 "Дизайн"

100 / 75

75 / 75

1401
"Сфера
обслуговування"

6.140101 "Готельноресторанна справа"

80 / 80

60 / 60

0305
"Економіка та
підприємництво"
0305
"Економіка та
підприємництво"

7.03050901
"Облік і аудит"

140 / 90

25 / 25

7.03050901
"Облік і аудит"

40 / 100

40 / 60

0201
"Культура"

7.02010501
"Документознавство та
інформаційна діяльність"
7.02020701 "Дизайн (за
видами)"

150 / 100

100 / 100

300 / 200

150 / 150

для Відокремленого підрозділу
"Миколаївський факультет менеджменту
і бізнесу Київського університету
культури"
33301132
2.1.3. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
139 Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова
140 Державний вищий навчальний заклад
"Донбаський державний педагогічний
університет"
38177113
141 Приватний вищий навчальний заклад
"Київський університет культури"
31028309
142

0202
"Мистецтво"
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143 Приватний вищий навчальний заклад
"Київський університет культури"
31028309

0201
"Культура"

7.02010601 "Менеджмент
соціокультурної
діяльності"

190 /120

100 / 100

для Відокремленого підрозділу
"Миколаївський факультет менеджменту
і бізнесу Київського університету
культури" 33301132
3. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) на освітню діяльність
закладів освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам (ліцензіатам):
3.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти:
3.1.1. Перший (бакалаврський) рівень
№
Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
з/п
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
144 Приватний вищий навчальний заклад "Інститут
сходознавства і міжнародних відносин "Харківський
колегіум"
14091839
145

146 Приватний вищий навчальний заклад "Український
гуманітарний інститут"
30366752

Код та найменування галузі знань; шифр та
найменування спеціальності ліцензований обсяг
05
"Соціальні та поведінкові науки
056
"Міжнародні економічні відносини"
25 осіб
05
"Соціальні та поведінкові науки"
055 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії"
25 осіб
01
"Початкова освіта"
013
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147 Львівська національна академія мистецтв
02071027
для Косівського інституту прикладного та декоративного
мистецтва Львівської національної академії мистецтв
34857824
148 Українська інженерно-педагогічна академія
02071228
для Навчально-наукового професійно-педагогічного
інституту Української інженерно-педагогічної академії
149 (м. Бахмут)
24819972

150

151 Дочірнє підприємство "Київський хореографічний
коледж"
32343784
152 Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний
заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"
00127522

"Початкова освіта"
30 осіб
02
"Культура і мистецтво"
028
"Менеджмент соціокультурної діяльності"
30 осіб
16
"Хімічна та біоінженерія"
161
"Хімічні технології та інженерія"
50 осіб
13
"Механічна інженерія"
133
"Галузеве машинобудування"
50 осіб
01
"Освіта"
015
"Професійна освіта (Харчові технології)"
50 осіб
02
"Культура і мистецтво"
024
"Хореографія"
70 осіб
08
"Право"
082
"Міжнародне право"
50 осіб
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153

07
"Управління та адміністрування"
074
"Публічне управління та адміністрування"
50 осіб

3.1.2. Другий (магістерський) рівень
№
Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
з/п
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
154 Приватний вищий навчальний заклад "Інститут
сходознавства і міжнародних відносин "Харківський
колегіум"
14091839

Код та найменування галузі знань; шифр та
найменування спеціальності ліцензований обсяг

05
"Соціальні та поведінкові науки
056
"Міжнародні економічні відносини"
25 осіб
05
155
"Соціальні та поведінкові науки"
055
"Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії"
25 осіб
23
156 Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний
заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом" "Соціальна робота"
00127522
231
"Соціальна робота"
50 осіб
157 Вищий навчальний приватний заклад "Дніпропетровський 24
гуманітарний університет"
"Сфера обслуговування"
32495593
242
"Туризм"
30 осіб

23

4. Відмовити у розширенні ліцензії (збільшення ліцензованого обсягу) на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої
освіти таким ліцензіатам:
4.1. На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти:
4.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
№
з/п

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
158 Приватний вищий навчальний заклад
"Медичний коледж" м. Тернопіль
32386979

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування
спеціальності
1202 "Фармація"

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Пропо-нується
(д.ф.н./ з.ф.н.)
(д.ф.н./з.ф.н.)
30
45

5.12020101 "Фармація"

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
5. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширити провадження освітньої
діяльності:
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
159 Державний навчальний заклад "Центр
професійної освіти інформаційних
160 технологій, поліграфії та дизайну
м. Києва"
161 02544537
162

Код за Класифікатором професій
та назва професії

7433
"Кравець"
7435
"Закрійник"
5141
"Перукар (перукар-модельєр)"
4121
"Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних"

Види професійної
підготовки
Первинна професійна
підготовка
Первинна професійна
підготовка
Первинна професійна
підготовка
Первинна професійна
підготовка

Ліцензований
обсяг,
осіб
60
30
120
60
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163
164 Державний професійно-технічний
навчальний заклад "Червоненське
165 вище професійне училище"
05537153
166 Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення Управління
Державної служби України з
167 надзвичайних ситуацій у
Житомирській області
35099609
168

4113
"Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення"
7412
"Пекар"
7412
"Кондитер"
4223
"Радіотелефоніст"
5161
"Пожежний-рятувальник"
5169
"Рятувальник"

8333
"Машиніст насосних установок
пожежно-рятувального
транспортного засобу""
170 Приватний заклад "Морський інститут 8340
"Матрос"
171 післядипломної освіти імені контрадмірала Федора Федоровича
Ушакова"
8340
39956476
"Моторист (машиніст)"
172
7241
"Електрик судновий"
173
5122
"Кухар судновий"
5123
174
"Бармен"
169

Первинна професійна
підготовка

60

Первинна професійна
підготовка
Первинна професійна
підготовка
Професійно-технічне
навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації
Професійно-технічне
навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації
Професійно-технічне
навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації
Професійно-технічне
навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації

60

Професійно-технічне
навчання
Підвищення кваліфікації
Професійно-технічне
навчання
Підвищення кваліфікації
Професійно-технічне
навчання
Підвищення кваліфікації
Перепідготовка

55

Професійно-технічне
навчання

15

60
30

30

30

30

5
55
5
5
5
10

25

175 Кіровська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Краснолиманської міської
ради Донецької області
025703926
176 Державне підприємство
"Спеціалізований центр підготовки
кадрів"
177 04642416
178
179
180
181

182

183

184

185

8331
"Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва" (категорія А1)
8162
"Старший машиніст котлотурбінного
цеху"
8162
"Старший машиніст енергоблоків"
8161
"Машиніст енергоблока"
8162
"Машиніст котлів"
8162
"Машиніст парових турбін"
8162
"Машиніст-обхідник з котельного
устаткування"
8162
"Машиніст-обхідник з турбінного
устаткування"
8162
"Старший машиніст турбінного
відділення"
8162
"Старший машиніст котельного
устаткування"
7241
"Електромонтер з обслуговування
електроустаткування
електростанцій"

Професійно-технічне
навчання

30

Підвищення кваліфікації

10

Підвищення кваліфікації

10

Підвищення кваліфікації

15

Перепідготовка,
підвищення кваліфікації
Перепідготовка,
підвищення кваліфікації
Перепідготовка,
підвищення кваліфікації

15

Перепідготовка,
підвищення кваліфікації

12

Перепідготовка,
підвищення кваліфікації

10

Перепідготовка,
підвищення кваліфікації

10

Перепідготовка,
підвищення кваліфікації

10

15
12
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186

187
188 Державний навчальний заклад
"Шумське професійно-технічне
училище"
21156143
189 Ковельський професійний ліцей
02540060

7241
"Електрослюсар з обслуговування
автоматики та засобів вимірювань
електростанцій"
7241
"Електромонтер з ремонту апаратури
релейного захисту й автоматики"
7433
"Кравець"

Підвищення кваліфікації

10

Підвищення кваліфікації

10

Первинна професійна
підготовка

30

4113
"Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення"

Первинна професійна
підготовка

30

6. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти
6.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти зменшення ліцензованого
обсягу (у ПТНЗ або у ВСП ПТНЗ):
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
190 Вище професійне училище
суднобудування м. Миколаєва
02545927

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
7214
"Слюсар зі збирання
металевих конструкцій"
7212
"Електрозварник ручного
зварювання"

Ліцензований обсяг
Види професійної
підготовки
Первинна професійна
підготовка

Існуючий

Після
звуження

30

0

27

191 Приватне підприємство "Фобос"
32313503
Відокремлений підрозділ-філія
192 "Навчально-тренуальний центр
Динамо-Луганськ" Приватного
підприємства "Фобос"
193 Професійно-технічне училище
№ 42 (с. Андріївка, Баштанський
район, Миколаївська область)
02546097
194

5169
"Охоронник"

Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації

60

0

5169
"Охоронець"

Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації

15

0

8331
"Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва"
(категорія А1)
8322
"Водій автотранспортних
засобів" (категорія С)

Професійно-технічне
навчання
Перепідготовка
Підвищення кваліфікації

30

15

Професійно-технічне
навчання

30

0

7. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти:
7.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у
сфері професійно-технічної освіти:
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Товариство
з обмеженою
195
відповідальністю "Науково-виробнича
компанія "Профцентр"
34290085
196 Державний вищий навчальний заклад
"Чернівецький політехнічний коледж"
03363140

Код за Класифікатором професій
та назва професії, ліцензований обсяг

4144
"Діловод"
10 осіб
7139
"Опоряджувальник будівельний"
30 осіб

Види професійної підготовки

Професійно-технічне навчання

_

28

197

198

199
200 Вище професійне училище № 29 м.
Львова
02545608
201 Михайловецький професійний
аграрний ліцей
02539795
202

203

204 Вище професійне училище № 22 м.
Сарни
02547116
205

206

7129
"Монтажник систем утеплення будівель"
15 осіб
7132
"Паркетник"
15 осіб
7139
"Укладальник підлогових покриттів"
15 осіб
4113
"Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення"
60 осіб
5131
"Нянька"
45 осіб
5131
"Гувернер"
45 осіб
5132
"Молодша медична сестра з догляду за
хворими"
45 осіб
7136
"Монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування"
90 осіб
4113
"Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення"
60 осіб
7231
"Слюсар з ремонту автомобілів"

Первинна професійна підготовка

Первинна професійна підготовка
Професійно-технічне навчання
Перепідготовка
Первинна професійна підготовка
Професійно-технічне навчання
Перепідготовка
Первинна професійна підготовка
Професійно-технічне навчання
Перепідготовка
Первинна професійна підготовка,
професійно-технічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації
Первинна професійна підготовка,
професійно-технічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації
Первинна професійна підготовка,
професійно-технічне навчання,

29

60 осіб
207
208 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Учбово-курсовий
комбінат (К)"
39535328
209 Вище професійне училище № 19 м.
Дрогобич
02545494

5129
"Майстер ресторанного обслуговування"
60 осіб
8331
"Тракторист"
10 осіб
8332
"Машиніст екскаватора одноковшового
8 осіб
4113
"Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення"
60 осіб

перепідготовка, підвищення
кваліфікації
Первинна професійна підготовка

Первинна професійна підготовка
Перепідготовка Підвищення
кваліфікації

8. Виправити технічні помилки у ліцензіях закладів освіти:
8.1. У ліцензії Харківської державної зооветеринарної академії (00493758) – щодо наявності права на провадження освітньої
діяльності зі спеціальності 7.09010201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".
8.2. У ліцензії Державного професійно-технічного навчального закладу "Чернігівське вище професійне училище
побутового обслуговування" (02548895) – щодо наявності права на провадження освітньої діяльності за такими видами
професійної підготовки:
Код за Класифікатором
Найменування професії
Види професійної підготовки
Ліцензований обсяг
професій
7435
Закрійник
Первинна професійна підготовка,
професійно-технічне навчання,
30
перепідготовка, підвищення кваліфікації
7433
Кравець
Первинна професійна підготовка
90
7435
Закрійник
7436
Швачка
Первинна професійна підготовка
30
7433
Кравець

30

7433

Кравець

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

90

8.3. У ліцензії Вищого професійного училища № 24 м. Корець – щодо коду професії "Лицювальник-плиточник" – 7132.

