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Протокол № 101/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 20 липня  2018 р.                 № 101/2 
 
 

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. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти 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 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строків навчання) 

1.  Приватний заклад вищої освіти «Одеський 

технологічний університет «ШАГ» 

42084287 

12  

Інформаційні технології 

122 

 Комп’ютерні науки   300 

2.  Приватний вищий навчальний заклад «Інститут 

психології і підприємництва» 

41552138 

07  

Управління та 

адміністрування 

073 

 Менеджмент   300 

3.  Приватний вищий навчальний заклад «Харківський 

технологічний університет «ШАГ»» 

12  

Інформаційні технології 

126 

Інформаційні системи і 

технології 

200 

 

3.2. 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) 

Код та найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 
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строків навчання) 

4.  Національна академія Національної гвардії України 

08610502 

Київський факультет Національної академії 

Національної гвардії України 

41082556 

25  

Воєнні науки, національна 

безпека, безпека 

державного кордону 

 

251  

Державна безпека 

360 

5.  Вищий навчальний заклад Інститут реклами (у 

формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

32594570 

19  

Архітектура та будівництво 

191  

Архітектура та 

містобудування 
240 

6.  Національний авіаційний університет 01132330 

Льотна академія Національного авіаційного 

університету 

37939527 

 

08 

Право 

081 

Право 

(з можливістю 

здійснювати підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

120 

 

 

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) 

7.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна академія 

управління персоналом» 

00127522 

Волинський інститут ім. В`ячеслава Липинського 

приватного акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна академія 

управління персоналом» 

25743191 

08  

Право 

081 

 Право 
75 
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8.  Національний університет «Одеська юридична 

академія» 

20933314 
05  

Соціальні та поведінкові 

науки 

053  

Психологія 
200 

9.  Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська 

академія неперервної освіти» Дніпропетровської 

обласної ради»  

41682253 

07  

Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 
60 

10.  Національний університет «Львівська політехніка» 

02071010 

Відокремлений структурний підрозділ «Навчально-

науковий інститут підприємництва та 

перспективних технологій» Національного 

університету  «Львівська політехніка» 

37073535 

07  

Управління та 

адміністрування 

072  

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

60 
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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) 

 

Код та найменування 

галузі знань 
Шифр та найменування спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб  
( з урахуванням  

строків навчання) 

Існуючий   Встановити 

11.  Українська військово-медична академія 

22998499 

 

25 

Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

254   

Забезпечення військ (сил) 
20 110 

12.  Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

02070921 

13  

Механічна інженерія 

131 

Прикладна механіка 
255 

400 

(з 

урахування

м терміну 

навчання 

1р.4м.) 

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 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  

 

Після  

Звуження 

13.  Комунальний вищий навчальний 
заклад Київської обласної ради 
«Коледж культури і мистецтв» 
02214938 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» 

02  
Культура і мистецтво 

029  
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа 

45 16 
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2.2 Припинення провадження частини освітньої діяльності  підготовки фахівців  

 

№ 

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  

 

Після  

звуження 

д.ф.н. з.ф.н. 

14.  Комунальний вищий навчальний 
заклад Київської обласної ради 
«Коледж культури і мистецтв» 
02214938 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» 

0201 

 Культура 

5.02010201 

 Бібліотечна справа 
12 20 0 

5.02010501  

Діловодство 
13 0 0 

1401  

Сфера обслуговування 

5.14010301  

Туристичне обслуговування 
20 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: 

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 

15.  Приватний вищий навчальний заклад «Вінницький фінансово-

економічний університет» 

20115030 

Економіко-правовий коледж Приватного вищого навчального 

закладу «Вінницький фінансово-економічний університет» 

36830317 

 

07 

Управління та адміністрування 

071  

Облік і оподаткування 

 

Ліцензований обсяг-  

 30 осіб 

16.  07 

Управління та адміністрування 

072  

Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Ліцензований обсяг-  

30 осіб 

17.  07 

Управління та адміністрування 

073  

Менеджмент 

Ліцензований обсяг-  

30 осіб 

18.  07 

Управління та адміністрування 

076  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
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Ліцензований обсяг-  

30 осіб 

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 

19.  Приватний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський 

податковий інститут» 

41757627 

 

07  

Управління та адміністрування 

071 

 Облік і оподаткування 

20.  07  

Управління та адміністрування 

072 

Фінанси, банківська справа та страхування 

21.  08  

Право 

081 

Право 

22.  Державний університет інфраструктури та технологій 

401330257 

10  

Природничі науки 

101  

Екологія 

 

Ліцензований обсяг -   

200 осіб 

23.  Державний вищий навчальний заклад «Український державний 

хіміко-технологічний університет» 

02070758 

Індустріальний коледж Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

 33474270 

 

27  

Транспорт 

275  

Транспортні технології 
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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 

24.  Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний медичний 

університет» 

47389283 

 

22  

Охорона здоров’я  

222  

Медицина 

(з правом підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства) 

25.  Приватний вищий навчальний заклад «Український Медичний 

Університет імені Княгині Ольги» 

41404543 

 

22  

Охорона здоров’я  

222  

Медицина 

 

(з правом підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства) 

26.  Українська інженерно-педагогічна академія 

02071228 

 

07  

Управління та адміністрування 

075  

Маркетинг 

27.  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

02071091 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова фармація 

(з правом підготовки іноземних громадян та осіб без 

громадянства) 

28.  Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини 

02125639 

 

07  

Управління та адміністрування 

073  

Менеджмент 

 

 



9 

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (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 

Ліцензовани

й обсяг,  

осіб 

Рівень  

професійної 

(професійно-технічної)  

освіти 

29.  

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ОХОРОННО-ДЕТЕКТИВНЕ 

БЮРО «ГРИФ» 

14284308 

 

5169  

Охоронник 

 

професійно-технічне 

навчання 
20 

перший 

(початковий) 

підвищення 

кваліфікації 
20 

другий 

(базовий) 
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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 

30.  Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» 

01597997 

Миколаївський коледж 

бізнесу і права Вищого 

навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі» 

36984810 

7412  

Пекар 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
другий 

(базовий) 

31.  Державний навчальний 

заклад «Хоростківський 

професійний 

сільськогосподарський 

ліцей» 

02547553 

6112  

Садовод 
первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий), 

третій (вищий) 

32.  Комунальний навчальний 

заклад Київської обласної 

ради «Васильківський 

професійний ліцей» 

22204341 

 

5141  

Перукар (перукар-модельєр) 

  

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 15 
другий 

(базовий) 

33.  7412  

Кондитер 
первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий) 
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професійно-технічне навчання 15 
другий 

(базовий) 

34.  Державний навчальний 

заклад «Бердичівське вище 

професійне училище» 

02543503 

 

4121  

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

первинна професійна підготовка 25 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 10 
перший 

(початковий) 

перепідготовка 10 
перший 

(початковий) 

35.  

4211  

Касир торговельного залу 

первинна професійна підготовка 
25 другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 
10 перший  

(початковий) 

36.  

7412  

Цукерник 

первинна професійна підготовка 25 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 10 
перший 

(початковий) 

перепідготовка 10 
перший 

(початковий) 

37.  8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва 

категорії D1 

професійно-технічне навчання 10 
перший 

(початковий) 

перепідготовка  10 
перший 

(початковий) 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва 

категорії G1,G2 

професійно-технічне навчання 10 
перший 

(початковий) 

перепідготовка  10 
перший 

(початковий) 



12 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва 

категорії Н 

професійно-технічне навчання 10 
перший 

(початковий) 

перепідготовка  10 
перший 

(початковий) 

38.  Миколаївський професійний 

ліцей будівництва та сфери 

послуг 

03071029 

4211  

Касир торговельного залу 
первинна професійна підготовка 60 осіб 

другий 

(базовий) 

39.  Державний навчальний 

заклад «Міжрегіональне 

вище професійне училище 

автомобільного транспорту 

та будівельної механізації» 

02544454 

7241  

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

первинна професійна підготовка 90 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 30 
другий 

(базовий) 

підвищення кваліфікації  третій (вищий) 

40.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Навчально-виробничий 

центр «Професійна безпека» 

33782727 

7136  

Монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

10 
другий 

(базовий) 

41.  7233  

Слюсар з експлуатації та 

ремонту газового 

устаткування 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

10 
другий 

(базовий) 

42.  7241  

Електромонтер з випробувань 

та вимірювань  

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

10 
другий 

(базовий) 

43.  

8162  

Оператор котельні 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

10 
другий 

(базовий) 

8162  

Машиніст (кочегар) котельні 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

10 
другий 

(базовий) 
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44.  Вище професійне училище № 

25 м. Хмельницького 

21328673 

 

7233  

Слюсар з механоскладальних 

робіт 

первинна професійна 

підготовка 
30 

третій 

(вищий) 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 
20 

третій 

(вищий) 

45.  Державний навчальний 

заклад "Черкаське вище 

професійне училище" 

05537822 

 

5123  

Бармен 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

46.  5220  

Продавець продовольчих 

товарів 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

47.  Державний навчальний 

заклад «Кременецький 

професійний ліцей» 

02547607 

 

7436  

Швачка 

первинна професійна підготовка 25 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

30 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий), 

третій (вищий) 

7433  

Кравець 

первинна професійна підготовка 25 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

30 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий) 

7435  

Закрійник 

первинна професійна підготовка 25 

другий 

(базовий), 

третій (вищий) 

професійно-технічне навчання,  

підвищення кваліфікації 
30 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий), 

третій (вищий) 
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48.  Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний ліцей 

залізничного транспорту» 

05536567 

7129    

Монтер колії 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 15 
другий 

(базовий) 

49.  Державний навчальний 

заклад «Лиманський 

професійний аграрний ліцей» 

02546387 

4113   

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) 

50.  Тернівський професійний 

гірничий ліцей 

02541757 
8311  

Машиніст електровоза 
первинна професійна підготовка 60 

другий 

(базовий) 

51.  Державний навчальний 

заклад «Регіональний центр 

професійної освіти 

будівельних технологій 

харківської області» 

 

7141  

Маляр 

первинна професійна підготовка  30 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання  15 
другий 

(базовий) 

52.  

7142  

Реставратор декоративно-

художніх фарбувань 

первинна професійна підготовка  30 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання  15 
другий 

(базовий) 
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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 

53.  Комунальний заклад «Южненський 

навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітня спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти 

- професійно-технічне училище) 

Южненської міської ради Одеської 

області» 

22491754 

 

7233  

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних 

машин та тракторів, 7136  

Слюсар-сантехнік 

первинна професійна підготовка 

54.  Державне підприємство «Одеський 

морський торговельний порт» 

01125666 

8340 

 Матрос,  

8340  

Моторист (машиніст) 

професійно-технічне навчання, 

 підвищення кваліфікації 

55.  Регіональний центр професійної освіти 

 ім. О. С. Єгорова 

02544833 

9322  

Жилувальник м’яса та субпродуктів 

первинна професійна підготовка – 25 осіб; 

професійно-технічне навчання – 15 осіб; 

підвищення кваліфікації – 10 осіб. 
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56.  

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. 

57.  Державний навчальний заклад 

«Ковельський центр професійно-технічної 

освіти» 

02540060 

 

 

7422  

Столяр 

первинна професійна підготовка – 30 

професійно-технічне навчання, підвищення 

кваліфікації – 15 

58.  Державний навчальний заклад 

«Шосткинський центр професійно-

технічної освіти» 

36080007 

 

4221  

Агент з організації туризму 

первинна професійна підготовка – 25 осіб; 

професійно-технічне навчання, перепідготовка 

– 15 осіб. 

59.  4222 

 Адміністратор 

первинна професійна підготовка – 30 осіб; 

професійно-технічне навчання, перепідготовка – 15 

осіб 

60.  5220  

Продавець непродовольчих товарів 

професійно-технічне навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації – 30 осіб 

 

 

 

 


