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Протокол № 91
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 19 квітня 2018 р.

№ 91
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):
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
№
з/п

1.

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

Код та найменування галузі знань

Державний університет інфраструктури та 27
технологій
Транспорт»
41330257
Київський транспортно-технологічний
коледж Державного університету
інфраструктури та технологій
41440974
13
Механічна інженерія

2.

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

275
Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)

70

5.07010101
Організація та регулювання
дорожнього руху

50
д.ф.н./20 з.ф.н

133
Галузеве машинобудування

95

5.05050204
Експлуатація та ремонт
підйомно-транспортних,
будівельних і дорожніх

75
д.ф.н./20 з.ф.н

2

машин і обладнання
19
Архітектура та будівництво

192
Будівництво та цивільна
інженерія

195

5.06010110
Будівництво мостів та
інших штучних споруд,

50
д.ф.н./25 з.ф.н

3.
5.06010108
Будівництво,
обслуговування і ремонт
залізничних колій
5.06010111
Будівництво тунелів та
метрополітенів

30
д.ф.н./15 з.ф.н
50
д.ф.н./25 з.ф.н

Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

4.

5.

6.

7.

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

Національна академія Національної
гвардії України
08610502
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
02125639
Харківська державна академія культури
30036001

Код та найменування галузі знань

25
Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону
23
Соціальна робота
12
Інформаційні технології

Кременецька обласна гуманітарно05
педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Соціальні та поведінкові науки
02125556

Шифр та найменування
спеціальності

254
Забезпечення військ (сил)
232
Соціальне забезпечення

Ліцензований обсяг,
осіб

120

50

126
Інформаційні системи та
технології

30

053
Психологія

50

3

01
Освіта/Педагогіка

8.

9.

Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний
університет»
02070826

№
з/п

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

26
Цивільна безпека

014
Середня освіта (Мова і
література (польська))

30

263
Цивільна безпека

60

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

10.

11.

Національна академія Національної
25
гвардії України
Воєнні науки, національна безпека,
08610502
безпека державного кордону
Кременчуцький національний університет
11
імені Михайла Остроградського
Математика
05385631

12.

13.

14.

15.

Код та найменування галузі знань

Подільський державний аграрнотехнічний університет
22769675

Приватне акціонерне товариство «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна
Академія управління персоналом»
00127522
Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний
університет»

21
Ветеринарна медицина
14
Електрична інженерія

03
Гуманітарні науки
26
Цивільна безпека

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

254
Забезпечення військ (сил)

140

113
Прикладна математика

10

211
Ветеринарна медицина

70

141
Електроенергетика
електротехніка та
електромеханіка

30

035
Філологія

50

263 Цивільна безпека

60
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1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
№
з/п

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

Харківський національний університет
16. імені В. Н. Каразіна
02071205

Код та найменування галузі знань

29
Міжнародні відносини

Шифр та найменування
спеціальності

291
Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий Встановити

100

175

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

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

Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
17.
02071205

Код та найменування галузі знань

29
Міжнародні відносини

Шифр та найменування
спеціальності

292 Міжнародні
економічні відносини

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий Встановити

50

100
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2. Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
2.1 Зменшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців з напряму підготовки:
№
з/п

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

Код та найменування
галузі знань

18.

Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад Київський
славістичний університет»
24376833

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий
Після
звуження
д.ф.н.
з.ф.н. д.ф.н. з.ф.н.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
0203
6.020303
120
145
Гуманітарні науки
Філологія
0203
6.020302
25
25
Гуманітарні науки
Історія
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
0203
7.02030302
Гуманітарні науки
Мова і література
(німецька,
25
15
англійська)
85
110

0

0

8

8

0
0

0
0

2.2 Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальністю
№
з/п

19.

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

Державний навчальний заклад
"Сквирське вище професійне
училище"
02544684

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
5.10010201
1001
Експлуатація та ремонт
Техніка та енергетика
машин і обладнання
аграрного виробництва
агропромислового
виробництва

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Після
(д.ф.н./з. ф. н/
Звуження
в.ф.н..)
(д.ф.н./з. ф. н/в.ф.н..)

25/0/0

0/0/0
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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
20.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана»
02070884
Криворізький економічний інститут Державного вищого
навчального закладу «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
40783970

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності
05
Соціальні та поведінкові науки
053
Психологія

7

І. 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
21.

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

Десятий воєнізований
гірничорятувальний загін
00159462

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

7111
Респіраторник

Види професійної підготовки

перепідготовка

Ліцензований
обсяг,
осіб

20

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

22.

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

Таврійський державний
агротехнологічний університет
00493698
Відокремлений структурний
підрозділ «Мелітопольський
коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету»
26181890

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

8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
(категорії «А1»)
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
(категорії «А2»)
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
(категорії «D1»)

Види професійної підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

первинна професійна підготовка

45

підвищення кваліфікації

45

підвищення кваліфікації

45

8

8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
(категорії «G1, G2»)
23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

підвищення кваліфікації

45

первинна професійна підготовка

60

професійно-технічне навчання

10

перепідготовка

10

підвищення кваліфікації

10

професійно-технічне навчання

15

професійно-технічне навчання

15

перепідготовка

15

первинна професійна підготовка

30

первинна професійна підготовка

30

4113
Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення

первинна професійна підготовка

30

4113
Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення

первинна професійна підготовка

30

Миколаївський професійний ліцей
будівництва та сфери послуг
7412
03071029
Пекар
Таврійський державний
агротехнологічний університет
00493698
Відокремлений структурний
підрозділ «Ногайський коледж
Таврійського державного
агротехнологічного університету»
35238560
Державний навчальний заклад
«Куп’янський регіональний центр
професійної освіти»
02547856

Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Кам’янський
центр підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів»
01566488
Професійно-технічне училище № 2
м. Дніпро
02541349

4112
Оператор комп’ютерного набору

6113
Озеленювач
7233
Слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
(категорії А1, А2, В1)

9

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Комунальна установа
«Міжшкільний навчальновиробничий комбінат Пологівської
районної ради»
20519307

Приватне підприємство
«Регіональний центр професійного
навчання»
36955108

4112
Оператор комп’ютерного набору

професійно-технічне навчання

8322
Водій автотранспортних засобів (категорії професійно-технічне навчання
«В»)
8322
Водій автотранспортних засобів (категорії професійно-технічне навчання
«С1»)
8322
Водій автотранспортних засобів (категорії підвищення кваліфікації
«С»)
професійно-технічне навчання;
7212
підвищення кваліфікації;
Електрогазозварник
перепідготовка
професійно-технічне навчання;
7215
підвищення кваліфікації;
Стропальник
перепідготовка
7241
професійно-технічне навчання;
Електромонтер з ремонту та
підвищення кваліфікації;
обслуговування електроустаткування
перепідготовка
професійно-технічне навчання;
8273
підвищення кваліфікації;
Апаратник оброблення зерна
перепідготовка
професійно-технічне навчання;
8290
підвищення кваліфікації;
Зливальник-розливальник
перепідготовка
професійно-технічне навчання;
8333
підвищення кваліфікації;
Машиніст крана (кранівник)
перепідготовка
професійно-технічне навчання;
8334
підвищення кваліфікації;
Водій навантажувача
перепідготовка

60

60

20

20

15

15

15

15

15

15

15
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5. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти ( припинення провадження
частини освітньої діяльності підготовки фахівців ) за певними професіям):
5.1 Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти з підготовки фахівців за певними
професіям:
№
з/п

39.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Вище професійне училище №
34 м. Виноградів
03068903

Види професійної підготовки
Код за Класифікатором професій
та назва професії
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
(категорії «А1», «А2», «В1»)
7233
Слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин та
устаткування
8322
Водій автотранспортних засобів
(категорія «С»)
7241
Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
8322
Водій автотранспортних засобів
(категорія «С»)
7231
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів
8322
Водій автотранспортних засобів
(категорія «С»)

Ліцензований обсяг

Існуючий

Після звуження

60

первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання

первинна професійна
підготовка

60

первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання

первинна професійна
підготовка

60

первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання

первинна професійна
підготовка

11

7133
Штукатур
7132
Лицювальник-плиточник
7141
Маляр

30

4121
Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних
4112
Оператор комп’ютерного набору

30

4115
Секретар керівника (організації,
підприємства, установи)
4112
Оператор комп’ютерного набору

30

5141
Перукар (перукар-модельєр)

30

7212
Електрогазозварник

30

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

первинна професійна
підготовка

первинна професійна
підготовка

первинна професійна
підготовка

первинна професійна
підготовка
первинна професійна
підготовка

12

№
з/п

40.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Центральноукраїнське вище
професійне училище імені
Миколи Федоровського
02544856

Код за Класифікатором професій
та назва професії
Існуючий

Після звуження

7233
7233
Слюсар-ремонтник
Слюсар-ремонтник
7212
Електрозварник ручного
зварювання

Ліцензова-ний
обсяг

60

Види професійної підготовки

первинна професійна
підготовка,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

5.2 Припинення провадження частини освітньої діяльності (зменшення ліцензованого обсягу) закладів освіти у сфері професійнотехнічної освіти з підготовки фахівців за певними професіям:
№
з/п

41.

42.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Центральноукраїнське вище
професійне училище імені
Миколи Федоровського
02544856

Код за Класифікатором професій
та назва професії

4112
Оператор комп’ютерного набору
4121
Конторський (офісний)
службовець (бухгалтерія)
Державний вищий навчальний
4112
заклад "Приазовський державний Оператор комп'ютерного набору
технічний університет"
4115
02070812
Секретар керівника (організації,
Професійний ліцей Державного
підприємства, установи)
вищого навчального закладу
7242
"Приазовський державний
Слюсар з контрольнотехнічний університет"
вимірювальних приладів та
02543041
автоматики (електроніка)

Види професійної підготовки

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Встановити

первинна професійна підготовка

30

0

первинна професійна підготовка

60

0

первинна професійна підготовка

60

0

13

4112
Оператор комп'ютерного набору
7212
Електрозварник ручного
зварювання
7231
Слюсар з ремонту автомобілів

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

60

0

30

0

60

0

14

6. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким здобувачам
(ліцензіатам):
6.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері
професійно-технічної освіти:
№
з/п
43.

44.

45.

46.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Чернігівський професійний ліцей
залізничного транспорту
02548860

Код за Класифікатором професій
та назва професії (за класом
класифікаційного угруповання)

професійно-технічне навчання, перепідготовка – 30 осіб

5169
Охоронник

Товариство з обмеженою
5141
відповідальністю «Маріупольський Манікюрник
професійний коледж»
38673783
Вище професійне училище № 13 м.
Івано-Франківська
03069529

7241
Слюсар-електрик
електроустаткування

Державний навчальний заклад
«Черкаське вище професійне
училище»
05537822

7412
Кондитер

Види професійної підготовки, ліцензований обсяг

професійно-технічне навчання– 10 осіб

первинна професійна підготовка – 60 осіб
з

ремонту
підвищення кваліфікації – 20
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7. Анулювати ліцензію на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти:
7.1 За заявою ліцензіата про анулювання власної ліцензії (пункт 1 частини 2 стаття 16 Закону України від 02.03.2015 №222 «Про
ліцензування видів господарської діяльності»)
№
з/п
1.

Найменування ПТНЗ та ідентифікаційний
код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Шосткинський
навчальний центр № 66»
35280366
(Сіренко Ю,В.)

Вид освітньої діяльності, на провадження якого
анулюється ліцензія

Підстави анулювання ліцензії

Професійна освіта (з підготовки робітничих Заява ліцензіата про анулювання
професій,
професійно-технічного
навчання, власної ліцензії від 27.11.2013
перепідготовки, підвищення кваліфікації)
серія АЕ № 285532
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8. Різне

Про внесення змін до відомостей про право здійснення освітньої діяльності відповідно до листа МОН від 28.03.2018 №
1/11-3340 « Щодо формування та здійснення державного замовлення на спеціальності 014 Середня освіта (за предметними
спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 275 Транспортні технології (за видами) та внесення змін до ліцензій
з даними спеціальностями», зокрема:
1.
Вих. № заяви юридичної особи 325
Вх. № заяви юридичної особи
6/1292-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Підстава

№
за
п/п

дата 11.04.2018
дата 13.04.2018
Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
04543387
Наказ МОН від 12.05.2016 № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій
спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), за якими здійснюється
формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей
(предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів»

Згідно з ліцензією

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Англійська мова і
література)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Німецька мова і
література)

1

2

Ліцензований
обсяг

55

10

Доповнити
Рішення

Шифр та назва
галузі знань

наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565

Код та назва
спеціальності

Ліцензований
обсяг

014 Середня освіта
(Мова і література
(англійська))

55

014 Середня освіта
(Мова і література
(німецька))

10

17

3
01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Російська мова і
література)

10

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Французька мова і
література)

10

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Англійська мова і
література)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Німецька мова і
література)

4

1

2

наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
Підготовка магістрів

40

20

наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565

014 Середня освіта
(Мова і література
(російська))

10

014 Середня освіта
(Мова і література
(французька))

10

014 Середня освіта
(Мова і література
(англійська))

40

014 Середня освіта
(Мова і література
(німецька))

20

2.
Вих. № заяви юридичної особи 014/219
Вх. № заяви юридичної особи
6/1291-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Підстава

дата 11.04.2018
дата 13.04.2018
Державний вищий навчальний заклад «Артемівський коледж транспортної
інфраструктури»
01116199
Наказ МОН України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за
видами)», за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення»,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914
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№
за
п/п

1

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

27
Транспорт

Код та назва
спеціальності

275 Транспортні
технології
(залізничний
транспорт)

Ліцензований
обсяг

Доповнити
Рішення

Шифр та назва
галузі знань

Підготовка молодших спеціалістів
наказ
Міністерства
27
освіти і науки
165
Транспорт
України від
19.12.2016 № 1565

Код та назва
спеціальності

275 Транспортні
технології (на
залізничному
транспорті)

Ліцензований
обсяг

165

3.
Вих. № заяви юридичної особи
65-05/129
Вх. № заяви юридичної особи
6/1261-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Підстава

№
за
п/п

дата 06.04.2018
дата 11.04.2018
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
05385631
Наказ МОН України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими
здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
Код та назва
галузі знань
спеціальності

Ліцензований
обсяг

Доповнити
Рішення

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

Ліцензований
обсяг

Підготовка бакалаврів
1

27
Транспорт

275 Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

100

наказ Міністерства
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565

27
Транспорт

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

100

19

1

1

27
Транспорт

275 Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

27
Транспорт

275 Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

80

75

Підготовка спеціалістів
наказ
Міністерства
27
освіти і науки
Транспорт
України від
19.12.2016 № 1565
Підготовка магістрів
Наказ МОН №86л
від 24.04.2017

27
Транспорт

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

80

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

75

4.
Вих. № заяви юридичної особи
62-01-410
Вх. № заяви юридичної особи
6/1260-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Підстава

дата 10.04.2018
дата 11.04.2018
Подільський державний аграрно-технічний університет
22769675
Наказ МОН України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими
здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914
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№
за
п/п

Згідно з ліцензією
Код та назва
Шифр та назва
спеціальності
галузі знань

1

27
Транспорт

275 Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

2

27
Транспорт

275 Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

Доповнити
Ліцензований
обсяг

100

10

Рішення

Шифр та назва
галузі знань

Підготовка бакалаврів
наказ
Міністерства
27
освіти і науки
Транспорт
України від
19.12.2016 № 1565
Підготовка магістрів
наказ
Міністерства
27
освіти і науки
Транспорт
України від
19.12.2016 № 1565

Код та назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

100

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

10

Для відокремлених структурних підрозділів:
Новоушицький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
(адреса: _32600 Хмельницька обл., смт Нова Ушиця, вул. Подільська, б. 34)
ідентифікаційний код_34114840___

3

27
Транспорт

275 Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

Підготовка молодших спеціалістів
наказ
Міністерства
27
освіти і науки
50
Транспорт
України від
19.12.2016 № 1565

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

50

21

5.
Вих. № заяви юридичної особи
09-68/1
Вх. № заяви юридичної особи
6/1262-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Підстава

№
за
п/п

дата 06.04.2018
дата 11.04.2018
Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
37664469
Наказ МОН України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими
здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

Доповнити
Ліцензований
обсяг

Рішення

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

Підготовка бакалаврів

1

27
Транспорт

275 Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

30

наказ
Міністерства
27
освіти і науки
Транспорт
України від
19.12.2016 № 1565

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

30
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6.
Вих. № заяви юридичної особи
Т/204
Вх. № заяви юридичної особи
6/1263-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Підстава

№
за
п/п

дата 06.04.2018
дата 11.04.2018
Вінницький технічний коледж
20097154
Наказ МОН України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими
здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстровано в Міністерстві
юстиції України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

Ліцензований
обсяг

Код та назва
спеціальності

Рішення

Доповнити
Шифр та назва
галузі знань

Ліцензований
обсяг

Код та назва спеціальності

Підготовка молодших спеціалістів

1

27
Транспорт

275 Транспортні
технології
(автомобільний
транспорт)

50

наказ
Міністерства
27
освіти і науки
Транспорт
України від
19.12.2016 № 1565

275 Транспортні
технології (на
автомобільному
транспорті)

50
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7.
Вих. № заяви юридичної особи
01-19/15
Вх. № заяви юридичної особи
6/1300-вх-18
Найменування юридичної особи

дата 14.04.2018

Ідентифікаційний код юридичної особи

01116472

Підстава

Наказ МОН України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за
видами)», за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення»,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914
Згідно з ліцензією

№
за
п/п

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

дата 16.04.2018
Український державний університет залізничного транспорту

Ліцензований
обсяг

Рішення

доповнити
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

Підготовка бакалаврів

27
1

Транспорт

275 Транспортні
технології
(залізничний
транспорт)

900

наказ
Міністерства
27
освіти і науки
Транспорт
України від
19.12.2016 № 1565

275 Транспортні
технології (на
залізничному
транспорті)

900

275 Транспортні
технології (на
залізничному
транспорті)

750

Підготовка магістрів
27
1

Транспорт

275 Транспортні
технології
(залізничний
транспорт)

750

наказ МОН №62-л 27
від 31.03.2017
Транспорт
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8.
Вих. № заяви юридичної особи
дата 31.01.2018
135/01-11
Вх. № заяви юридичної особи
дата 02.02.2018
2744/0/2-18
Найменування юридичної особи
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Ідентифікаційний код юридичної особи

02125622

Підстава

Наказ МОН від 12.05.2016 № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій
спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), за якими
здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання
спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів»

№
за
п/п

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

Ліцензований
обсяг

Рішення

Код та назва
спеціальності

доповнити
Шифр та назва
галузі знань

Ліцензований
обсяг

Код та назва спеціальності

Підготовка спеціалістів

1

01 Освіта

014 Середня освіта
(Фізичне
виховання)

80

наказ
Міністерства
освіти і науки
01 Освіта
України від
19.12.2016 № 1565

014 Середня освіта
(Фізична культура)

80

014 Середня освіта
(Фізична культура)

15

Підготовка магістрів

2

01 Освіта/
Педагогіка

014 Середня освіта
(Фізичне
виховання)

15

наказ
Міністерства
освіти і науки
01 Освіта/ Педагогіка
України від
19.12.2016 № 1565
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9.
Вих. № заяви юридичної особи
дата 11.04.2018
01/10-236
Вх. № заяви юридичної особи
дата 17.04.2018
6/1312-вх-18
Найменування юридичної особи
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Ідентифікаційний код юридичної особи

02125585

Підстава

Наказ МОН від 12.05.2016 № 506 Про затвердження Переліку предметних спеціальностей
спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими
здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання
спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів

№
за
п/п

1

2

3

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Англійська мова і
література)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Німецька мова і
література)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Російська мова і
література)

Ліцензований
обсяг

400

40

100

Рішення

Доповнити
Шифр та назва
галузі знань

наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565

Код та назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

014 Середня освіта
(Мова і література
(англійська))

400

014 Середня освіта
(Мова і література
(німецька))

40

014 Середня освіта
(Мова і література
(російська))

100
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4

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Французька мова і
література)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Англійська мова і
література)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Німецька мова і
література)

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Французька мова і
література)

5

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Російська мова і
література)

20

15

5
180

6
10

7

8

наказ
Міністерства
01 Освіта/Педагогіка
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
Підготовка магістрів
наказ
Міністерства
освіти і науки
України від
18.04.2017 №79-л
наказ
Міністерства
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
наказ
Міністерства
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565
наказ
Міністерства
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565

014 Середня освіта
(Мова і література
(французька)

15

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Мова і література
(англійська))

180

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Мова і література
(німецька))

10

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Мова і література
(французька))

5

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Мова і література
(російська))

20

