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Протокол № 100
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 12 липня 2018 р.

№ 100
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня вищої освіти):
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
№
з/п

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

1.

Приватний вищий навчальний заклад Університет
Короля Данила
24684167
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний
класичний університет імені Пилипа Орлика»
37992250
Приватне акціонерне товариство «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна академія
управління персоналом»
00127522
Західнодонбаський інститут приватного
акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна академія управління персоналом»
25840391
Державний вищий навчальний заклад «Херсонський
державний аграрний університет»
00493020

2.

3.

4.

Код та найменування галузі
знань

12
Інформаційні технології

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

123
Комп’ютерна інженерія

200

061
Журналістика

120

07
Управління та
адміністрування

073
Менеджмент

80

20
Аграрні науки та
продовольство

203
Садівництво та
виноградарство
(з можливістю

200

06
Журналістика

2

здійснювати підготовку
іноземців та осіб без
громадянства)
5.

Тернопільський національний економічний
університет
33680120

10
Природничі науки

101 Екологія

200

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

6.

7.

8.

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

Приватний вищий навчальний заклад Університет
Короля Данила
24684167
Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний класичний університет імені
Пилипа Орлика»
37992250

Код та найменування галузі
знань

07
Управління та
адміністрування
12
Інформаційні технології

Шифр та найменування
спеціальності

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

70

123
Комп’ютерна інженерія
30

Сумський національний аграрний університет
01127799
27 Транспорт

275 Транспортні технології
(на автомобільному
транспорті)
(з можливістю
здійснювати підготовку
іноземців та осіб без
громадянства)

60

3

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

9.

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

Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний класичний університет
імені Пилипа Орлика»
37992250

Код та найменування
галузі знань

08
Право

Шифр та найменування спеціальності

081
Право

Ліцензований обсяг,
осіб
( з урахуванням
строків навчання)
Існуючий Встановити

15

50

2. Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
2.1 Зменшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями
№ з/п

10.

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Приватне акціонерне товариство
"Вищий навчальний заклад
"Міжрегіональна Академія управління
персоналом"
00127522

Код та найменування
галузі знань

07
Управління та
адміністрування
05
Соціальні та поведінкові
науки
05
Соціальні та поведінкові
науки

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Після
Звуження
Перший (бакалаврський) рівень
071 Облік та
оподаткування

275

220

051 Економіка

395

340

054 Соціологія

320

25

4

05
Соціальні та поведінкові 052 Політологія
науки
07
Управління та
073 Менеджмент
адміністрування
07
Управління та
075 Маркетинг
адміністрування
07
Управління та
адміністрування

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

05
Соціальні та поведінкові 053 Психологія
науки
055 Міжнародні
05
відносини, суспільні
Соціальні та поведінкові
комунікації та
науки
регіональні студії

150

40

565

300

435

50

525

220

365

300

100

0

23
Соціальна робота

231 Соціальна робота

25

20

08
Право

082 Міжнародне право

50

0

07
Управління та
адміністрування

074 Публічне управління
та адміністрування

50

0

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
07
Управління та
адміністрування

074 Публічне управління
та адміністрування

100

0

5

055 Міжнародні
05
відносини, суспільні
Соціальні та поведінкові
комунікації та
науки
регіональні студії

30

0

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
11.

12.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
Національний технічний університет «Дніпровська
політехніка»
02070743

Державний вищий навчальний заклад «Український
державний хіміко-технологічний університет»
02070758

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності
29
Міжнародні відносини
292
Міжнародні економічні відносини
Ліцензований обсяг120 осіб (з урахуванням терміну навчання)
03
Гуманітарні науки
035
Філологія (Переклад)
Ліцензований обсяг200 осіб (з урахуванням терміну навчання)

6

13.

Чернігівський національний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка
02125674

22
Охорона здоров’я
226
Фізична терапія, ерготерапія
Ліцензований обсяг200 осіб (з урахуванням терміну навчання)

14.

Державний університет інфраструктури та технологій
41330257

15.

Миколаївський національний університет імені В. О.
Сухомлинського
02125444

16.

Комунальний вищий навчальний заклад «Криворізький
медичний коледж» Дніпропетровської обласної ради
02011143

29
Міжнародні відносини
292
Міжнародні економічні відносини
01
Освіта/Педагогіка
014
Середня освіта (Природничі науки)
22
Охорона здоров’я
223
Медсестринство

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п
17.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
Херсонський національний технічний університет
05480298

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності
29
Міжнародні відносини
292
Міжнародні економічні відносини
Ліцензований обсяг –

7

40 осіб (з урахуванням терміну навчання)
18.

Приватний вищий навчальний заклад «Київський
міжнародний університет»
21595240

19.

Донецький державний університет управління
00173427

20.

Київський університет туризму, економіки та права
22915220

22
Охорона здоров’я
222
Медицина
Ліцензований обсяг –
450 осіб
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота
07
Управління та адміністрування
075
Маркетинг

8

ІІ. ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА
4. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері фахової передвищої освіти, розширення провадження освітньої
діяльності (започаткування, збільшення нової спеціальності):
4.1Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності):

№
з/п

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

Код та найменування галузі
знань

21.

Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. 19
Вінниці
Архітектура та будівництво
02539890

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

Шифр та найменування
спеціальності

192
Будівництво та цивільна
інженерія

60

ІІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
5 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, розширення провадження
освітньої діяльності:
5.1 Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
№
з/п

22.

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Піщанобрідський
професійний аграрний ліцей
20650438

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
(клас класифікаційного
угрупування)
4121
Офісний службовець
(бухгалтерія)

Види професійної підготовки

первинна професійна підготовка

Ліцензований
обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

60

другий
(базовий)

9

23.

Державний професійнотехнічний навчальний заклад
«Західно-Дніпровський центр
професійно-технічної освіти»
02541846

8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорія «А1»)

первинна професійна підготовка

30

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання

15

перший
(початковий)

8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорія «А2»)

первинна професійна підготовка

30

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації

15

перший
(початковий)

8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорія «В1»)

первинна професійна підготовка

30

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації

15

перший
(початковий)

первинна професійна підготовка

30

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації

15

перший
(початковий)

24.
7233
Слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин
та устаткування

10

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

25.

Найменування ПТНЗ та
Код за Класифікатором професій
ідентифікаційний код
та назва професії (за класом
(найменування ВСП ПТНЗ та
класифікаційного угруповання)
ідентифікаційний код ВСП
Державне підприємство «Національна
8211
атомна енергогенеруюча компанія
Токар
«Енергоатом»
24584661
Відокремлений підрозділ «Рівненська
атомна електрична станція» державного
підприємства «Національна атомна
енергогенеруюча компанія
«Енергоатом»
05425046

Види професійної підготовки, ліцензований обсяг
первинна професійна підготовка – 30 осіб

26.

Ківерцівський медичний коледж
05500701

5132
Молодша медична сестра з
догляду за хворими

професійно-технічне навчання – 30 осіб

27.

Комунальний заклад «НовоградВолинський медичний коледж»
Житомирської обласної ради
13552505

5132
Молодша медична сестра з
догляду за хворими

професійно-технічне навчання – 30 осіб

11

7. Різне.
. 7.1 Про виправлення технічної помилки.
Виправити технічну помилку, допущену у додатку 1.8 («Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти») до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 р. № 321л «Про ліцензування освітньої діяльності», замінивши
ідентифікаційний код Відокремленого підрозділу «Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного
університету «Одеська юридична академія» «41440953» на ідентифікаційний код «40572551» .

