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Протокол № 85
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 14 лютого 2018 р.

№ 85

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

1.

2.

3.

4.
5.

6.

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

Львівський національний університет
імені Івана Франка
02070987
Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
02125266
Одеський національний політехнічний
університет
02071045

Код та найменування галузі знань

01
Освіта/Педагогіка

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
Осіб

014
Середня освіта (Хімія)

75

281
Публічне управління та
адміністрування

60

03
Гуманітарні науки

033
Філософія

60

Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ
08571446

05
Соціальні та поведінкові науки
28
Публічне управління та
адміністрування

Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хімікотехнологічний університет

01 Освіта/Педагогіка

051
Економіка
281
Публічне управління та
адміністрування
015
Професійна освіта
(Охорона праці)

28
Публічне управління та
адміністрування

60
60

40
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7.

8.

9.
10.

11.

02070758
Індустріальний коледж Державного
вищого навчального закладу
«Український державний хімікотехнологічний університет»
33474270
Національний університет «Одеська
юридична академія»
20933314
Одеська національна академія харчових
технологій
02071062
Одеський технічний коледж Одеської
національної академії харчових
технологій
00389162
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого
02071139
Університет митної справи та фінансів
39568620
Харківський національний університет
міського господарства імені О. М.
Бекетова
02071151

07
Управління та адміністрування

073
Менеджмент

150

14
Електрична інженерія

142
Енергетичне
машинобудування

40

07
Управління та адміністрування
05
Соціальні та поведінкові науки
02
Культура і мистецтво

072
Фінанси, банківська справа
та страхування
053
Психологія
023
Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво,
реставрація

150
50

30
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

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

Код та найменування галузі знань

12.

13.

14.

15.

16.

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

07
Управління та адміністрування

076
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

30

24
Сфера обслуговування

241
Готельно-ресторанна справа

50

Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
02125266

01
Освіта/Педагогіка

014
Середня освіта (Музичне
мистецтво)

50

Національна академія сухопутних військ
імені гетьмана Петра Сагайдачного
08410370

25
Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону

255
Озброєння та військова
техніка

30

015
Професійна освіта
(Охорона праці)

60

Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя
05408102

Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова
02125295

01
Освіта/Педагогіка
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1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

17.
18.

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

Національний авіаційний університет
01132330

Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла
19.
Коцюбинського
02125094

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

17
Електроніка та телекомунікації
12
Інформаційні технології

173
Авіоніка
122
Комп’ютерні науки

11
Математика та статистика

111
Математика

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий Встановити

50

80

80

120

10

25
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2. 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):
2.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
№
з/п
20.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
Приватний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський
податковий інститут»
41757627

21.

22.

23.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вищий навчальний
заклад Східно-європейський слов’янський університет»
38330147

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
07
Управління та адміністрування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
08
Право
081
Право
28
Публічне управління та адміністрування
281
Публічне управління та адміністрування
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п
24.

25.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
Подільський державний аграрно-технічний університет
22769675

Луганський національний аграрний університет
00493669

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності
14
Електрична інженерія
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Ліцензований обсяг-30осіб
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
3 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження освітньої
діяльності:
3.1. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти:
№
з/п

26.

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Товариство з обмеженою
відповідальністю «РУКИНОЖИЦІ»
39906273

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

Види професійної підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

5141
Перукар (перукар-модельєр)

професійно-технічне навчання

12

5141
Візажист

професійно-технічне навчання

12

3.2 Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти:
№
з/п

27.
28.
29.

30.

31.

32.

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

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

Маріупольське вище металургійне 7233
професійне училище
Слюсар-ремонтник
05536188
7233
Слюсар-ремонтник
7241
Слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики (електромеханіка)
8121
Підручний сталевара конверторного
виробництва (конвертера)
Авдіївське
професійно-технічне
8311
училище
Машиніст тепловоза
02542024
Державний навчальний заклад 7433
«Коломийський професійний ліцей Кравець

Види професійної підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

підвищення кваліфікації

45

перепідготовка

45

перепідготовка

30

первинна професійна
підготовка

30

підвищення кваліфікації

20

первинна професійна
підготовка

30
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33.
34.

35.

сфери послуг»
05536604
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Регіональний
центр з розвитку морських
терміналів»
39046257

36.

37.

7212
Електрогазозварник

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

7241
Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

15

8273
Апаратник оброблення зерна

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

15

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

30

7436
Швачка

Івано-Франківський
центр
професійно-технічної
освіти 5132
Молодша медична сестра з догляду за
державної служби зайнятості
хворими
36498048

38.
5142
Покоївка
39.

40.

41.

Державний навчальний заклад
«Херсонський центр професійно- 8272
технічної освіти Державної служби Бармен
занятості»
39470753
5123
Офіціант
Чернігівський кооперативний
коледж Чернігівської
облспоживспілки
01788390

5129
Майстер ресторанного обслуговування

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

30
15

15

професійно-технічне навчання

5

перепідготовка

5

підвищення кваліфікації

5

професійно-технічне навчання

5

перепідготовка

5

підвищення кваліфікації
первинна професійна
підготовка

5

підвищення кваліфікації

30
15
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3.3 Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців у сфері професійно-технічної освіти):
№
з/п

42.

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Київський професійний ліцей
транспорту
02544555

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

5122
Кухар

Види професійної
підготовки

первинна професійна
підготовка

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий

Встановити

60

90

4. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти ( припинення провадження
частини освітньої діяльності підготовки фахівців ) за певними професіям):
4.1 Припинення провадження частини освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти з підготовки фахівців
за певними професіям:
№
Найменування ПТНЗ та
Ліцензований обсяг,
з/п
ідентифікаційний код
Код за Класифікатором професій
осіб
Види професійної підготовки
(найменування ВСП ПТНЗ та
та назва професії
Існуючий
Встановити
ідентифікаційний код ВСП
первинна професійна підготовка,
43. Золотівський професійний ліцей 4112
професійно-технічне навчання,
90
0
02541208
Оператор комп’ютерного набору
перепідготовка
первинна професійна підготовка,
7212
професійно-технічне навчання,
60
0
перепідготовка,
Електрогазозварник
підвищення кваліфікації
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4. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким здобувачам
(ліцензіатам):
4.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері
професійно-технічної освіти:
Найменування ПТНЗ та ідентифікаційний
Код за Класифікатором професій
№
код
Види професійної підготовки,
та назва професії (за класом класифікаційного
з/п
(найменування ВСП ПТНЗ та
ліцензований обсяг
угруповання)
ідентифікаційний код ВСП
професійно-технічне навчання – 15 осіб
44. 8 навчальний центр Державної спеціальної 5169
служби транспорту
Сапер (розмінування)
33111325
45.

Державний вищий навчальний заклад
«Київський електромеханічний коледж»
01118330

8312
Складач поїздів
8312
Сигналіст

46.
47.

Військова частина АО704
24978957

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 30 осіб
професійно-технічне навчання,
перепідготовка – 15 осіб

7241
Дефектоскопіст з магнітного контролю

професійно-технічне навчання – 15 осіб

7232
Авіаційний механік з планера та двигунів

професійно-технічне навчання – 15 осіб

7243
Авіаційний механік з радіоустаткування

професійно-технічне навчання – 15 осіб

7241
Авіаційний механік з приладів та електроустаткування
7241
Електромеханік з обслуговування
світлотехнічного устаткування систем
забезпечення польотів
7241
Акумуляторник

професійно-технічне навчання – 15 осіб
професійно-технічне навчання – 15 осіб

професійно-технічне навчання – 15 осіб

