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Протокол № 90
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 5 квітня 2018 р.

№ 90/2
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

1.

2.

3.

4.

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

Академія Державної пенітенціарної
служби
08571788
Черкаський державний технологічний
університет
05390336
Вищий навчальний заклад «Університет
імені Альфреда Нобеля»
20201672
Київський національний торговельноекономічний університет
01566117

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

26
Цивільна безпека

262
Правоохоронна діяльність

250

08
Право

081
Право

20

12
Інформаційні технології

122
Комп’ютерні науки

50

12
Інформаційні технології

125
Кібербезпека

60
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

5.

6.

7.

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

Код та найменування галузі знань

Академія Державної пенітенціарної
26
служби
Цивільна безпека
08571788
Житомирський державний технологічний
26
університет
Цивільна безпека
05407870

Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
02071211

8.

29
Міжнародні відносини
29
Міжнародні відносини

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

262 Правоохоронна
діяльність

100

262 Правоохоронна
діяльність

50

291
Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та
регіональні студії
292
Міжнародні економічні
відносини

75

75

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

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

Дніпровський національний університет
9. імені Олеся Гончара
02066747
Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад
10. «Міжрегіональна академія управління
персоналом»
00127522

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

23
Соціальна робота

231
Соціальна робота

05
Соціальні та поведінкові науки

053
Психологія

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий Встановити

5

35

300

400
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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 зі спеціальностей
№
з/п

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

11.

Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія
управління персоналом»
00127522

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Після
д.ф.н.
Звуження
(д.ф.н./
з. ф. н.)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

07
071
Управління та
730
Облік і оподаткування
адміністрування
05
051
Соціальна та поведінкові
775
Економіка
науки
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
05
052
Соціальні та поведінкові
100
Політологія
науки
05
054
Соціальні та поведінкові
100
Соціологія
науки

630

675

50

50
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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

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

12.

Приватний вищий навчальний заклад «Медикоприродничий університет»
41149112

13.

Харківський національний університет міського
господарства імені О. М. Бекетова
02071151

14.

Вищий навчальний заклад Інститут реклами (у формі
товариства з обмеженою відповідальністю)
32594570

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності
22
Охорона здоров’я
227
Фізична терапія, ерготерапія
03
Гуманітарні науки
035
Філологія
19
Архітектура та будівництво
191
Архітектура та містобудування
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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

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

Донецький юридичний інститут
МВС України
08571423
Маріупольський центр первинної
професійної підготовки «Академія
поліції» (м. Маріуполь) Донецького
юридичного інституту МВС
України
41874754

15.

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

5162
Поліцейський (за спеціалізаціями)

Види професійної підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

первинна професійна підготовка

300

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

16.

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

Державний професійно-технічний
навчальний заклад «Вище

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

7213
Рихтувальник кузовів

Види професійної підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

первинна професійна підготовка

25

перепідготовка

7

6

17.

професійне училище міста
Житомира»
41470600

4112
Оператор комп’ютерного набору

18.
4121
Офісний службовець (бухгалтерія)
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Державний навчальний заклад 7132
«Куп’янський регіональний центр Лицювальник-плиточник
професійної освіти»
7133
02547856
Штукатур
7141
Маляр
7219
Зварник
8322
Водій автотранспортних засобів
(категорія «В», «С1», «С»)
8322
Водій автотранспортних засобів
(категорія «В»)
Таврійський
державний
агротехнологічний університет
00493698
7241
Відокремлений
структурний
Електромонтер з ремонту та
підрозділ
«Мелітопольський
обслуговування електроустаткування
коледж Таврійського державного
агротехнологічного університету»
26181890

підвищення кваліфікації

5

первинна професійна підготовка

25

перепідготовка

10

підвищення кваліфікації

10

первинна професійна підготовка

25

професійно-технічне навчання

10

перепідготовка

10

первинна професійна підготовка

30

первинна професійна підготовка

30

первинна професійна підготовка

30

первинна професійна підготовка

30

професійно-технічне навчання

30

первинна професійна підготовка

30

професійно-технічне навчання

15

первинна професійна підготовка

30
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25.

26.

Державний навчальний заклад
«Лиманський
професійний
аграрний ліцей»
02546387
Приватне акціонерне товариство
«СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»
00192471

4121
Обліковець з реєстрації бухгалтерських
даних

первинна професійна підготовка

30

7233
Слюсар-ремонтник

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

15

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації

30

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації

30

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації

30

7233
Монтажник устаткування металургійних
заводів
7233
Слюсар з ремонту парогазотурбінного
устаткування
7233
Слюсар з ремонту устаткування
котельних та пилопідготовчих цехів,
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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 (зменшення ліцензованого обсягу) закладів освіти у сфері професійнотехнічної 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
27. Плужненський професійний
6141
аграрний ліцей
Лісник
02548452
8331
Тракторист (лісозаготівельні
первинна професійна підготовка
60
0
роботи)
8322
Водій автотранспортних засобів
(категорія C)
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
(категорія A, B, C)
первинна професійна підготовка;
7233
професійно-технічне навчання;
60
0
Слюсар з ремонту
підвищення кваліфікації
сільськогосподарських машин та
устаткування
8322
Водій автотранспортних засобів
(категорія C)
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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:
Найменування ПТНЗ та
№
ідентифікаційний код
з/п
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
28. Державний навчальний заклад
«Куп’янський регіональний центр
професійної освіти»
02547856
29. Товариство з обмеженою
відповідальністю «Навчальновиробничий центр «Професійна
30. безпека»
33782727
31.

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

Види професійної підготовки, ліцензований
обсяг

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

первинна професійна підготовка

7136
Монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування
7233
Слюсар з експлуатації та ремонту газового
устаткування
7233
Слюсар-ремонтник

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 10 осіб
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 10 осіб
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 10 осіб
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 10 осіб
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 10 осіб
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 10 осіб

32.

7241
Електромонтер з випробувань та вимірювань

33.

8162
Оператор котельні
8162
Машиніст (кочегар) котельні

