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Протокол № 83/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 02  лютого  2018 р.                 № 83/2 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності 

(започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня вищої освіти): 

 

1.1  Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти): 

 

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 

1.  

Бердянський державний педагогічний 

університет  

02125220 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

50 

2.  

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» 

19359117 

Полтавський інститут бізнесу Приватного 

вищого навчального закладу 

«Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» 

25733656 

22  

Охорона здоров’я 

227  

Фізична терапія, 

ерготерапія 

100 

3.  
Львівський національний аграрний 

університет  

00493735 

Івано-Франківський коледж Львівського 

національного аграрного університету 

35171187 

20  

Аграрні науки та продовольство 

208  

Агроінженерія 
25 

4.  
07  

Управління та адміністрування 

072  

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

30 
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5.  
Хмельницький національний університет 

02071234 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Польська 

мова і література) 

30 

6.  

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

37992250 

01  

Освіта/Педагогіка 

013  

Початкова освіта 
60 

 

 

 

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 

7.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

00127522 

Одеський інститут Приватного 

акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

26006260 

07  

Управління та адміністрування 

073  

Менеджмент 
50 

8.  Чорноморський національний університет 

імені Петра Могили 

23623471 

19  

Архітектура та будівництво 

193 

 Геодезія та землеустрій 
30 

9.  Комунальний вищий навчальний заклад 

«Вінницька академія неперервної освіти» 

02139682 

10  

Природничі науки 

101  

Екологія 
50 
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2.  Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 
 

2.1.  Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальністю: 
 

№ 

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  

д.ф.н. 

 

 

Після  

Звуження 

(д.ф.н./ 

з. ф. н.) 

10.  Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

02125102 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

01 

 Освіта/Педагогіка 

013  

Початкова освіта 
240 180 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Фізична 

культура) 

125 100 

01 

 Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Географія) 
80 70 

02  

Культура і мистецтво 

023  

Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

50 25 

02  

Культура і мистецтво 

024  

Хореографія 
30 20 

10  

Природничі науки 

101  

Екологія 
70 55 

10  

Природничі науки 

103  

Науки про землю 
70 50 

19  

Архітектура та 

будівництво 

193  

Геодезія та землеустрій 
50 45 

23  

Соціальна робота 

231  

Соціальна робота 
150 60 
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24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 
50 45 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 

11  

Математика та 

статистика 

111  

Математика 
30 25 

 

 

 

3. Відмова у видачі (розширенні) ліцензії (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого 

обсягу) 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: 
 

Перший (бакалаврський) 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 

11.  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

01566057 

 

03  

Гуманітарні науки 

035 

Філологія 

12.  Державний вищий навчальний заклад «Криворізький 

національний університет» 

37664469 

 

16  

Хімічна та біоінженерія 

162  

Біотехнології та біоінженерія 
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Другий (магістерський) рівень 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування 

спеціальності 

13.  Державний університет інфраструктури та технологій  

41330257 

 

12  

Інформаційні технології  

121 

Інженерія програмного забезпечення 

 

 

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

4  Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження освітньої 

діяльності: 

 

4.1. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері 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 

14.  Державне підприємство 

«Селидіввугілля» 

33426253 

Відокремлений підрозділ «Шахта 

«Котляревська» Державного 

підприємства «Селидіввугілля» 

33621594  

711  

Гірники, вибуховики, різальники каменю 

та каменотеси 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

70 

15.  Луганський державний університет 

внутрішніх справ  

імені Е. О. Дідоренка 

08682387 

5162  

Поліцейський (за спеціалізаціями) 
первинна професійна підготовка 200 
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4.2  Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері 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 

16.  Державний навчальний заклад 

«Регіональний центр професійної 

освіти швейного виробництва та 

сфери послуг Харківської області» 

05537638 

7231  

Слюсар з ремонту колісних транспортних 

засобів 

первинна професійна підготовка 30 

17.  Вище професійне училище № 14  

м. Коломиї 

05536573 

 

4113  

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

первинна професійна підготовка 30 

18.  Обласний комунальний навчально-

курсовий комбінат «АГРАРНИК» 

05409337 

Войнівський навчальний пункт 

Обласного комунального 

навчально-курсового комбінату 

«Аграрник» 

41027830 

 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія С) 

професійно-технічне навчання 10 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія СЕ) 

підвищення кваліфікації 10 

19.  Обласний комунальний навчально-

курсовий комбінат «АГРАРНИК» 

05409337 

Кропивницький навчальний пункт 

«Автошкола Інгул» Обласного 

комунального навчально-курсового 

комбінату «Аграрник» 

40898727 

 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія В) 

професійно-технічне навчання 30 
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20.  Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення 

Головного управління Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Миколаївській області 

38169500 

 

7216 

 Водолаз 
професійно-технічне навчання  10 

 

5. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким здобувачам 

(ліцензіатам): 
 

5.1. 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 

Код за Класифікатором професій  

та назва професії (за класом 

класифікаційного угруповання) 

Види професійної підготовки, ліцензований обсяг 

21.  Державний навчальний заклад 

«Професійно-технічне училище № 14  

м. Нова Каховка» 

02548156 

 

 5122  
 Кухар 

професійно-технічне навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації – 30 осіб 

22.  Черкаський художньо-технічний 

коледж 

05537816 

 

8322  
Водій автотранспортних засобів 

професійно-технічне навчання – 60 осіб 

23.  Надбузький професійний аграрний 

ліцей 

02546140 

 

5122  
Кухар 
 

первинна професійна підготовка – 60 осіб; 

професійно-технічне навчання – 10 осіб; 

перепідготовка – 10 осіб; 

підвищення кваліфікації – 10 осіб. 

24.  7412 
 Кондитер 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 
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25.  7233 
 Слюсар з ремонту сільсько-господарських 
машин та устаткування 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

26.  8331  
Тракторист-машиніст сільсько-
господарського виробництва (категорії 
«А1») 

первинна професійна підготовка – 30 осіб; 

професійно-технічне навчання – 10 осіб; 

перепідготовка – 5 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільсько-
господарського виробництва (категорії 
«А2») 

 

підвищення кваліфікації – 25 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільсько-
господарського виробництва (категорії 
«В1») 

підвищення кваліфікації – 25 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорії «А1, А2, В1») 

первинна професійна підготовка – 30 осіб. 

8322 
Водій автотранспортних засобів 
(категорія «С1») 

професійно-технічне навчання – 20 осіб 

8322 
Водій автотранспортних засобів 
(категорія «С») 

підвищення кваліфікації – 20 осіб 

27.  Приватне підприємство «Морський 

навчально-інформаційний центр» 

(м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, 

46) 

36701111 

 

8340 
Матрос 

професійно-технічне навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

28.  Публічне акціонерне товариство 

«Мелітопольгаз» 

05535349 

 

815  
Робітники, що обслуговують хімічні 
установки 

професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації – 5 осіб 

29.  724  
Механіки та монтажники електричного та 
електронного устаткування  

професійно-технічне навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації – 5 осіб 

 

 

 


