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Протокол № 97/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 21 червня  2018 р.                 № 97/2 
 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

1.  Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування, збільшення 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 

(з урахуванням 

строків навчання) 

1.  Житомирський державний університет  

імені Івана Франка 

02125208 

08 Право 081 Право 240 

2.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» 

00127522 

Львівський інститут Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

25558766 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

053  

Психологія 
100 

3.  Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

02125544 

 
01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Природничі науки) 
 (з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства)  

300 

4.  10  

Природничі науки 

103 

Науки про Землю 
200 
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(з можливістю 

здійснювати 

підготовку іноземців 

та осіб без 

громадянства) 

5.  

10  

Природничі науки 

106  

Географія 
(з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

200 

6.  Державний вищий навчальний заклад «Київський 

електромеханічний коледж» 

01118330 

14  

Електрична інженерія 

1141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

400 

7.  Державний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський національний університет» 

02070832 

 

16  

Хімічна та біоінженерія 

163  

Біомедична інженерія 
(з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

45 

8.  Харківський національний аграрний університет  

ім. В. В. Докучаєва 

00493764 

24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 
100 

9.  Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

02125639 

02  

Культура і мистецтво 

024  

Хореографія 
120 

10.  Одеський національний політехнічний університет 

02071045 

 01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Фізична 

культура) 
( з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

240 

11.  Комунальний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський коледж культури і мистецтв» 
02 

 Культура і мистецтво 

026  

Сценічне мистецтво 
120 
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12.  Закарпатської обласної ради 

02214610 02  

Культура і мистецтво 

029  

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

120 

13.  Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет 

 імені К. Д. Ушинського» 

02125473 

 

03  

Гуманітарні науки 

034  

Культурологія  

(з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

90 

14.  Східноєвропейський національний університет  

імені Лесі Українки 

02125102 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середні освіта 

(Природничі науки) 

120 

15.  Вищий навчальний приватний заклад 

«Дніпровський гуманітарний університет» 

32495593 

24  

Сфера обслуговування 

241 

 Готельно-ресторанна 

справа 

245 

 

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 

(з урахуванням 

строків навчання) 

16.  Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

02125415 

26  

Цивільна безпека 

262 Правоохоронна 

діяльність 
80 

17.  Національний університет фізичного виховання і 

спорту України 

02928433 

 

09  

Біологія 

091  

Біологія 
140 

18.  24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 
30 

19.  Миколаївський національний аграрний університет  

00497213 

 

21  

Ветеринарна медицина 

212  

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

300 
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20.  Маріупольський державний університет 

26593428 
24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 
40 

21.  Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет 

 імені К. Д. Ушинського» 

02125473 

 

10  

Природничі науки 

105   

Прикладна фізика та 

наноматеріали 
(з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

40 

22.  Приватна установа "Вищий навчальний заклад 

"Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут 

"Бейт-Хана" 

23371466 

 

01  

Освіта/Педагогіка 

013  

Початкова освіта,  
(з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

20 

23.  

05  

Соціальні та поведінкові науки   

053  

Психологія 

(з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

20 

24.  Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки 

02125102 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова 

фармація 

150 
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1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 
 

№ 

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  
( з урахуванням  

строків навчання) 

Існуючий   Встановити 

25.  Вищий державний навчальний заклад 

України «Українська медична 

стоматологічна академія»  

02010824 

1201  

Медицина  

7.12010005  

Стоматологія 
з урахуванням 3-х років навчання до завершення 

повного циклу навчання), з можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без 

громадянства 

325 

д.ф.н. 
1350д.ф.н. 

 

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 

Ліцензований обсяг,  

осіб  
( з урахуванням  

строків навчання) 

Існуючий   Встановити 

26.  Національний університет фізичного 

виховання і спорту України 

02928433 

24  

Сфера 

обслуговування 

242  

Туризм 
50 300 

27.  Харківський національний 

університет імені В. Н. Каразіна 

02071205 

 

29  

Міжнародні 

відносини   

293  

Міжнародне право 

(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

50 320 
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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  
( з урахуванням  

строків навчання) 

Існуючий   Встановити 

28.  Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

02125639 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Хореографія) 
20 80 

29.  Житомирський державний університет 

імені Івана Франка 

02125208 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

36 120 

30.  Державний вищий навчальний заклад 

«Тернопільський державний медичний 

університет імені I. Я. Горбачевського 

Міністерства охорони здоров`я 

України» 

02010830 

22  

Охорона здоров’я 

222  

Медицина 

 (з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

750 5100 

31.  Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка 

02125438 

01  
Освіта/Педагогіка 

014  
Середня освіта (Біологія та здоров’я 
людини) 

15 75 

32.  Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

02070944 

28  

Публічне управління та 

адміністрування 

281 

 Публічне управління та адміністрування 
(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

135 500 

33.  Державний заклад 

«Південноукраїнський національний 

педагогічний університет 

 імені К. Д. Ушинського» 

02125473 

 

01  

Освіта/Педагогіка 

 014  

Середня освіта 

 (Українська мова і література)  

(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

30 120 

34.  
01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

 (Фізична культура)  

80 240 
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(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

35.  
01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Фізика)  
(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

20 80 

36.  
01  

Освіта/Педагогіка 

012  

Дошкільна освіта 
(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

60 240 

37.  
01  

Освіта/Педагогіка 

016 

 Спеціальна освіта  
(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

30 120 

38.  Державний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський національний 

університет» 

02070832 

12  

Інформаційні технології 

121  

Інженерія програмного забезпечення 
15 90 

39.  Національний університет «Одеська 

морська академія» 

01127799 

 

27  

Транспорт 

271  

Річковий та морський транспорт 
(з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства) 

165 800 

40.  Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський міжнародний університет» 

21595240 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова фармація 
25 750 
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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 спеціальності: 
 

№ 

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.) 

41.  Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

02070884 

Економічний коледж Державного 

вищого навчального закладу 

«Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

04618613 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» 

07  

Управління та 

адміністрування 

072  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

210 120 
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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: 

 

Початковий рівень (короткий цикл) 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 

42.  Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький 

інститут державного та муніципального управління» 

38858340 

 

23  

Соціальна робота   

 231  

Соціальна робота                    

 

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 

43.  Економіко-технологічний інститут імені Роберта 

Ельворті 

13772135 

 

07  

Управління та адміністрування 

 073  

Менеджменет 

44.  12  

Інформаційні технології  

122  

Комп’ютерні науки 

45.  13  

Механічна інженерія 
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131  

Прикладна механіка 

46.  Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

02125544 

 

 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

 (Мова і література (польська)) 

47.  Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського 

02125094 

 

02  

Культура і мистецтво 

028  

Менеджмент соціокультурної діяльності 

48.  Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя 

05408102 

12  

Інформаційні технології 

125  

Кібербезпека 

 

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 

49.  Приватний вищий навчальний заклад «Український 

Медичний Університет імені Княгині Ольги» 

41404543 

 

22  

Охорона здоров’я 

222 

 Медицина 

(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без 

громадянства) 

50.  Класичний приватний університет 

19278502 

 

19  

Архітектура та будівництво 

193  

Геодезія та землеустрій 
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51.  Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

02071180 

Чернівецький факультет Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» 

22849405 

 

07  

Управління та адміністрування  

073  

Менеджмент 

52.  12  

Інформаційні технології  

123  

Комп’ютерна інженерія 

53.  Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського 

02125094 

 

28 

 Публічне управління та адміністрування 

281 

 Публічне управління та адміністрування 

54.  Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

02125639 

 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Інформатика) 
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І. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

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

освітньої діяльності: 

 

4.1. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (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 

 

55.  Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Київське вище 

професійне училище 

водного транспорту» 

41541660 

5122  

Кухар 

первинна професійна підготовка 150 другий 

(базовий) 

5122  

Кухар  

судновий 

первинна професійна підготовка 150 
другий 

(базовий) 
професійно-технічне навчання 25 

підвищення кваліфікації 30 

56.  Державна установа 

«Академія патрульної 

поліції» 

41521767 

5162  

Поліцейский (за 

спеціалізаціями) 

первинна професійна підготовка 650 
другий 

(базовий) 

 

4.2 Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійної (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 

Рівень  

професійної 

(професійно-

технічної)  

освіти 

57.  Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Київське вище професійне 

училище водного 

5123  

Бармен судновий 

первинна професійна підготовка 30 другий 

(базовий), 

третій (вищий) 
професійно-технічне навчання 30 

підвищення кваліфікації 25 



13 

транспорту» 

41541660 

 

5123  

Офіціант 
первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий), 

5123  

Офіціант судновий 

первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий), 

третій (вищий) 

професійно-технічне навчання 30 
другий 

(базовий),  

підвищення кваліфікації 25 третій (вищий) 

58.  

8340  

Матрос 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) професійно-технічне навчання 60 

підвищення кваліфікації 30 

8340  

Моторист (машиніст) 

первинна професійна підготовка 60 
другий 

(базовий), 
професійно-технічне навчання 60 

підвищення кваліфікації 30 

8340  

Стерновий (керманич)   
первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий), 

8340  

Судноводій малотоннажного 

судна 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий), 

59.  Державний навчальний 

заклад «Центр професійної 

освіти технологій та дизайну 

м. Києва» 

05536751 

5123  

Офіціант 
первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий) 

60.  7412  

Кондитер 
первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий) 

61.  Державний навчальний 

заклад «Кілійський 

професійний ліцей» 

02546335 

5122  

Кухар судновий 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання,  

перепідготовка 
30 

перший, 

другий 

(базовий) 
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62.  Державний навчальний 

заклад «Львівське вище 

професійне училище торгівлі 

та сфери послуг» 

01563416 

5123  

Офіціант 

первинна професійна підготовка 60 
другий 

(базовий) перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 
30 

63.  Львівський професійний 

коледж готельно-

туристичного та 

ресторанного сервісу 

20835913 

5129  

Майстер готельного 

обслуговування 

первинна професійна підготовка 60 
другий 

(базовий) 

перепідготовка 20 
другий 

(базовий) 

64.  Тернопільський 

національний технічний 

університет імені Івана 

Пулюя 

05408102 

Технічний коледж 

Тернопільського 

національного технічного 

університету імені Івана 

Пулюя 

02549121 

7219 Зварник 
первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий) 
професійно-технічне навчання 30 

65.  

7233 Слюсар з 

механоскладальних робіт 

первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 20 

66.  Галицький коледж імені 

В’ячеслава Чорновола 

14039833 

7331  

Виробник художніх виробів з 

металу 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) 

67.  Вищий навчальний заклад 

«Київський 

електромеханічний коледж» 

01118330 

7241  

Дефектоскопіст з магнітного 

контролю 

професійно-технічне навчання 15 

перший, 

другий 

(базовий) 

68.  8312 

 Складач поїздів 

 

професійно-технічне навчання,  

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

30 

перший, 

другий 

(базовий) 

8312  

Сигналіст 

професійно-технічне навчання,  

перепідготовка 
15 

перший, 

другий 

(базовий) 
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69.  Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» 

001597997 

Філія «Білгород-

Дністровський економіко-

правовий коледж» Вищого 

навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» 

39782460 

5122 Кухар 
професійно-технічне навчання, 

 підвищення кваліфікації 
75 

перший 

(початковий) 

70.  

5220 

 Продавець продовольчих 

товарів 

професійно-технічне навчання, 

 підвищення кваліфікації 
75 

перший 

(початковий) 

71.  Криворізький професійний 

гірничо-технологічний ліцей 

02541645 
5123  

Бармен 

професійно-технічне навчання 30 

другий 

(базовий) перепідготовка 30 

підвищення кваліфікації 30 

5123  

Офіціант 

професійно-технічне навчання 30 
другий 

(базовий) перепідготовка 30 

підвищення кваліфікації 30 

72.  

7129  

Бруківник 

професійно-технічне навчання 30 
другий 

(базовий) 
перепідготовка 30 

підвищення кваліфікації 30 

73.  

8311 Машиніст електровоза 

професійно-технічне навчання 30 
другий 

(базовий) 
перепідготовка 30 

підвищення кваліфікації 30 
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4.3  Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професіями: 

 

№ 

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП 

Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії 

Види професійної 

підготовки 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Рівень  

професійної 

(професійно-

технічної)  

освіти 
Існуючий Встановити 

74.  Харківський національний 

університет внутрішніх справ 

08571096 

5162  

Поліцейський (за 

спеціалізаціями) 

первинна професійна 

підготовка 
500 750 другий (базовий) 

 

 

5. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти ( припинення 

провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців  )  за певними професіям): 

 

5.1 Припинення  провадження частини освітньої діяльності  закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти  за 

певними видами підготовки: 
 

№ 

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП 

Код за Класифікатором професій 

та назва професії 

За ліцензією Встановити Ліцензова-

ний обсяг 
Види професійної 

підготовки 

Види професійної 

підготовки 

75.  Київський національний 

торговельно-економічний 

університет 

01566117 

Ужгородське вище комерційне 

училище Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

01566117 

5141 

Манікюрник 

5141  

Педикюрник 

первинна професійна 

підготовка, 

професійно-технічне 

навчання 

первинна 

професійна 

підготовка 

30 

5142 

Покоївка 

4222 

Адміністратор 

4221  

Агент з організації туризму 

первинна професійна 

підготовка, 

професійно-технічне 

навчання 

первинна 

професійна 

підготовка 

30 
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6. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

таким здобувачам (ліцензіатам): 
 

6.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (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 

76.  Олеський професійний ліцей  

22341230 

7436 

Швачка 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації – 25 осіб 

7433 

Кравець 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації – 25 осіб 

 

 

7. Різне: 
 

7.1 Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

 

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини сьомої   

статті 24 Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань внести зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладів освіти, а саме: 

- найменування Дніпродзержинський коледж фізичного виховання (ідентифікаційний код – 02928410) замінити на 

Кам’янський коледж фізичного виховання (ідентифікаційний код – 02928410) (підстава: наказ МОН від 31.01.2017 № 141; лист 

закладу вищої освіти від 04.06.2018  № 279); 
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- найменування Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури» 

(ідентифікаційний код – 01116118) замінити на Державний вищий навчальний заклад «Дніпровський коледж залізничного 

транспорту та транспортної інфраструктури (ідентифікаційний код – 01116118) (підстава наказ МОН від 13.03.2017     № 367, лист 

закладу освіти від 12.06.2018 № 01-06/351). 

 

 

 

7.2 Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 

ІІ. Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (із 

змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347) переоформити ліцензію 

на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за спеціальністю: 

Вих. № заяви юридичної особи 01/5-205 дата 15.06.2018 

Вх. № заяви юридичної особи  6/1925-вх-18 дата 19.06.2018 

Найменування юридичної особи Державний університет інфраструктури та технологій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41330257 

 

№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензований обсяг 

Рішення  

Встановити 
ліцензований обсяг 

Шифр та назва 

 галузі знань 
Код та назва спеціальності денна 

форма 

заочна 

форма денна форма заочна форма 

Підготовка бакалаврів 

1 
0304  

Право 

6.030401 

 Правознавство 
75 75 

Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 13.09.2017 

№192-Л 
150 150 
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7.3 Про  внесення  змін  до ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  щодо спеціальності  014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я людини) 

 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», щодо доповнення відомостей про право здійснення освітньої діяльності 

спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) зокрема: 

1. 

Вих. № заяви юридичної особи 1994/01-09 дата 08.06.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1905-вх-18 дата 18.06.2018 

Найменування юридичної особи Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02070832 

Підстава Наказ МОН від 12.10.2017  № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12 травня 2016  № 506», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 02 листопада 2017 року за № 1344/311212   

 

№ 

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 

(Біологія) 

120 
наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

01 

Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) 

60 

2 01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Біологія) 
60 

Підготовка магістрів 
1 01 Освіта/Педагогіка 014  

Середня освіта 

(біологія) 

80 наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

01 

Освіта/Педагогіка 
014  

Середня освіта (Біологія 

та здоров’я людини) 
18 

2     01 

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Біологія) 
62 
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2. 

 
Вих. № заяви юридичної особи 01-08/316 дата 19.06.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1947-вх-18 дата 20.06.2018 

Найменування юридичної особи Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені Володимира 

Винниченка 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125415 

Підстава Наказ МОН від 12.10.2017  № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 12 травня 2016  № 506», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 02 листопада 2017 року за № 1344/311212   

 

№ 

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 магістрів 

1 01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Біологія) 

25 

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

01 

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

8 

2 01 

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Біологія) 
17 

 

. 


