
1 

Протокол № 92 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
від 26  квітня  2018 р.                 № 92 
 

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.  

Київський національний торговельно-

економічний університет  

01566117 

Одеський торговельно-економічний 

інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 

40397457 

03  

Гуманітарні науки 

035  

Філологія 
25 

2.  

Київський національний торговельно-

економічний університет  

01566117 

Одеський фінансово-економічний коледж 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

40397462 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

051  

Економіка 
35 

3.  

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 

Петра Василенка 

00493741 

20  

Аграрні науки 

201  

Агрономія 
75 

4.  

Вищий навчальний заклад «Університет 

імені Альфреда Нобеля» 

20201672 

24  

Сфера обслуговування 

241  

Готельно-ресторанна справа 
50 
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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 
Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

5.  

Наукова установа Інститут професійно-

технічної освіти Національної академії 

педагогічних наук України 

34288275 

01  

Освіта/Педагогіка 

011  

Освітні, педагогічні науки 
25 

6.  

Харківський національний університет  

імені В. Н. Каразіна 

02071205 

12  

Інформаційні технології 

123  

Комп’ютерна інженерія 
40 

7.  

Національна академія державної 

прикордонної служби України імені 

Богдана Хмельницького 

14321481 

25  

Воєнні науки, національна безпека, 

безпека державного кордону 

256  

Національна безпека (сфера 

прикордонної діяльності) 

25 

8.  

Львівський державний університет 

внутрішніх справ  

08571995 

07  

Управління та адміністрування 

072  

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

50 

9.  

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради 

22133718 

01  

Освіта/Педагогіка 

013  

Початкова освіта 
30 
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23. 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 

10.  Приватний вищий навчальний заклад «Інститут психології і 

підприємництва» 

41552138 

 

07 

Управління та адміністрування 

073 Менеджмент 

11.  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського 

01566057 

 

03  

Гуманітарні науки 

035  

Філологія 

 

12.  Львівський національний аграрний університет 

00493735 

 

 

12  

Інформаційні технології 

125  

Кібербезпека 

13.  Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний 

університет» 

32495593 

 

24  

Сфера обслуговування 

241  

Готельно-ресторанна справа 

14.  Державний університет інфраструктури та технологій  

41330257 

Дунайський факультет морського та річкового транспорту 

Державного університету інфраструктури та технологій 

41440948 

27  

Транспорт 

271  

Річковий та морський транспорт 

6.070104  

Морський та річковий транспорт 
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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; шифр та найменування 

спеціальності 

15.  Національний університет фізичного виховання і спорту України 

02928433 

  

24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 

16.  Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

08571446 

 

28  

Публічне управління та адміністрування 

281  

Публічне управління та адміністрування 

17.  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

02071240 

 

04  

Богослов’я 

041  

Богослов’я 
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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  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 

18.  Державний навчальний заклад 

«Уманський професійний ліцей» 

02548587 

5122  

Кухар 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 30 

підвищення кваліфікації 15 

19.  

5141  

Перукар (перукар-модельєр) 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 30 

підвищення кваліфікації 15 

20.  Новоайдарський професійний 

аграрний ліцей 

05536047 

4121  

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 15 

21.  Київський професійний 

енергетичний ліцей 

05536768 

8333  

Машиніст крана (кранівник) 
первинна професійна підготовка 60 

4133  

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

первинна професійна підготовки 60 
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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: 
 

№ 

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 

22.  Державний навчальний заклад 

«Вишнівецький професійний ліцей» 

02547576 

7129  

Монтажник систем утеплення будівель 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

23.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Тернопільське 

вище професійне училище сфери 

послуг та туризму» 

02547671 

5141  

Візажист 

первинна професійна підготовка,  

професійно-технічне навчання,  

підвищення кваліфікації 

24.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю колективне 

підприємство «Федерація східних 

Єдиноборств У-ШУ і народної 

медицини» 

21414645 

Філія товариства з обмеженою 

відповідальністю колективного 

підприємства «Федерація східних 

Єдиноборств У-ШУ і народної 

медицини» - вище училище народної 

нетрадиційної і східної медицини 

40679255 

 

5132 

Молодша медична сестра з догляду за 

хворими 

професійно-технічне навчання - 60 осіб 

25.  5133 

Соціальний робітник 

професійно-технічне навчання - 30 осіб 

26.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Київський центр 

8340 

Матрос 

професійно-технічне навчання– 15 осіб 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 
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підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців 

водного транспорту» 

30373431 

 

27.  Регіональний центр професійної освіти  

ім.  О. С. Єгорова 

02544833 

(Сіренко Ю.В.) 

9322  

Жилувальник м’яса та субпродуктів 

первинна професійна підготовка – 25 осіб; 

професійно-технічне навчання – 15 осіб; 

підвищення кваліфікації – 10 осіб 

7411  

Обвалювальник м’яса 

первинна професійна підготовка – 25 осіб; 

професійно-технічне навчання – 15 осіб; 

підвищення кваліфікації – 10 осіб 

7411  

Формувальник ковбасних виробів 

первинна професійна підготовка – 25 осіб; 

професійно-технічне навчання – 15 осіб; 

підвищення кваліфікації – 10 осіб 
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5. 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 01-10/01/380 дата 05.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 9287/0/2-18 дата 16.04.2018 

Найменування юридичної особи Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125444 

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 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 

01 

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Англійська мова та 

література) 

135 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

135 

2 

01 

Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта 

(Українська мова та 

література) 

150 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

150 

3 

01 

Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта 

(Російська мова та 

література) 

25 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта 

(Мова і література 

(російська)) 

25 

4 01 

Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта 
60 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 

01  

Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта 
60 
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(Німецька мова та 

література) 

(Мова і література 

(німецька)) 

Підготовка спеціалістів 

1 

01 Освіта 

014 Середня освіта 

(Англійська мова та 

література) 

210 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

210 

2 

01 Освіта 

014Середня освіта 

(Українська мова та 

література) 

150 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

150 

3 

01 Освіта 

014Середня освіта 

(Російська мова та 

література) 

50 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Мова і література 

(російська)) 

50 

4 

 
01 Освіта 

014Середня освіта 

(Німецька мова та 

література) 

60 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька)) 

60 

Підготовка магістрів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Англійська мова та 

література) 

20 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

20 

2 
01 

Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Українська мова та 

література) 

20 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

20 

3 
01 

Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Російська мова та 

література) 

20 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Мова і література 

(російська)) 

20 

 

 

2. 
Вих. № заяви юридичної особи 683 дата 16.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1383-вх-18 дата 23.04.2018 

Найменування юридичної особи Мукачівський державний університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36246368 

Підстава Наказ МОН від 12.05.2016  № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій 

спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), за якими 
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здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання 

спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних кадрів»    

 

№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Англійська мова та 

зарубіжна література) 

60 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

60 

Підготовка магістрів 

1 

01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Англійська мова та 

зарубіжна література) 

25 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

25 

 

 

3. 
Вих. № заяви юридичної особи 940 дата 13.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1322-вх-18 дата 17.04.2018 

Найменування юридичної особи Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125510 

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 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 
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Підготовка бакалаврів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Українська мова та 

література) 

100 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

100 

Підготовка магістрів 

 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Українська мова та 

література) 

30 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

30 

 

 

4. 

 
Вих. № заяви юридичної особи 940 дата 05.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1322-вх-18 дата 17.04.2018 

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж транспортної 

інфраструктури» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 01118353 

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 

 

№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(залізничний 

транспорт) 

120 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

залізничному 

транспорті) 

120 
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5. 
Вих. № заяви юридичної особи 495/01-02 дата 17.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1334-вх-18 дата 18.04.2018 

Найменування юридичної особи Черкаський державний технологічний університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 05390336 

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 

 

 

№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

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 

Підготовка магістрів 

 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

35 
наказ МОН №1508 л від 

09.12.2016 
27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

35 
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6. 

 
Вих. № заяви юридичної особи 01/267-06 дата 18.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1331-вх-18 дата 18.04.2018 

Найменування юридичної особи Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070944 

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 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Англійська мова і 

світова література) 

20 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

20 

Підготовка магістрів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Англійська мова і 

світова література) 

10 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

10 

 

7. 
Вих. № заяви юридичної особи 1039 дата 11.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1298-вх-18 дата 16.04.2018 

Найменування юридичної особи Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00493706 

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 
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№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

200 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

200 

Підготовка магістрів 

1 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

60 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

60 

Для відокремлених структурних підрозділів: 

"Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України  «Ніжинський агротехнічний інститут» 

(адреса: 16600 Чернігівська область, м. Ніжин, вулиця Шевченка, будинок 10)" 

ідентифікаційний код 34492238 

Підготовка бакалаврів 

1 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

30 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

 

30 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України  "Ніжинський агротехнічний коледж"  

(адреса: 16600 Чернігівська область, м. Ніжин, вулиця Шевченка, будинок 26) 

ідентифікаційний код 39214962 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

30 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

30 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України 

“Немішаївський агротехнічний коледж” 

(адреса: 07854 Київська область, смт. Немішаєве, вулиця Технікумівська, будинок 4) 
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ідентифікаційний код 33295412 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

50 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

50 

 

 

8. 
Вих. № заяви юридичної особи 62-01-638 дата 04.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1323-вх-18 дата 18.04.2018 

Найменування юридичної особи Національний університет «Львівська політехніка» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071010 

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 

 

№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією Ліцензо- 

ваний 

обсяг 

Рішення  

Доповнити Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та 

назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Відокремлений структурний підрозділ Львівський автомобільно-дорожній коледж 

Національного університету «Львівська політехніка» 

(адреса: 79008, м. Львів, вул. Личаківська, б.2) 
 ідентифікаційний код  03450726 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 

27 Транспорт 
275 Транспортні 

технології (за 

видами) 

50 

наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016 

№ 1565 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

50 
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9. 
Вих. № заяви юридичної особи 158 дата 11.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 9746/0/2-18 дата 19.04.2018 

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний коледж» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 01116503 

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 

 

№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(Автомобільний 

транспорт) 

75 

наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016 

№ 1565 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

75 

 

 

 

10. 

 
Вих. № заяви юридичної особи 296/18 дата 06.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 9325/0/2-18 дата 16.04.2018 

Найменування юридичної особи Харківський державний автотранспортний коледж 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02128365 

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 
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№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 

27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології 

(Автомобільний 

транспорт) 

250 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
27 Транспорт 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

250 

 

11. 
Вих. № заяви юридичної особи 043/106 дата 16.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1369-вх-18 дата 23.04.2018 

Найменування юридичної особи Хмельницький національний університет  

Ідентифікаційний код юридичної особи 02128365 

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 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Англійська мова і 

література) 

60 

наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016 № 

1565 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

60 

 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Польська мова і 

література) 

30 
Наказ МОН від 02.02.2018р. № 

110-л 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(польська)) 

30 
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12. 
Вих. № заяви юридичної особи 1826-р дата 19.04.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1392-вх-18 дата 24.04.2018 

Найменування юридичної особи Львівський національний університет імені Івана Франка 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070987 

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 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Польська мова) 
30 

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(польська)) 

30 

Підготовка магістрів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Англійська мова і 

література) 

52 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)) 

52 

2 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Польська мова і 

література) 

15 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Мова і література 

(польська)) 

15 

3 
01 

Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Німецька мова і 

література) 

14 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька)) 

14 

4 
01 

Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Російська мова і 

література) 

5 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Мова і література 

(російська)) 

5 
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5 
01 

Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Французька мова і 

література) 

10 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Мова і література 

(французька)) 

10 

6 
01 

Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Іспанська мова і 

література) 

6 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Мова і література 

(іспанська)) 

6 

7 

01 

Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Латинська-

старогрецька, 

грецька  мови і 

літератури) 

8 
наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Мова і література 

(грецька)) 

8 

8 
01 

Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Українська мова та 

література) 

150 
Наказ МОН від 17.02.2017 р.  

№32-л 
01 Освіта/Педагогіка 

014Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

150 

 

 

 

 

 


