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Протокол № 102/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 27 липня  2018 р.                 № 102/2 
 
 

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, 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 

строків навчання) 

1.  
Черкаський державний технологічний університет 

05390336 

24  

Аграрні науки та 

продовольство 

205  

Лісове господарство 
80 

2.  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

00493706 

10  

Природничі науки 

103  

Науки про Землю 
100 

 

 

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

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

Код та найменування 

галузі знань 
Шифр та найменування спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб  
( з урахуванням  
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ідентифікаційний код ВСП) строків навчання) 

Існуючий   Встановити 

3.  Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя 

05408102 

12 

Інформаційні технології 

125  

Кібербезпека 
25 200 

 

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 

4.  Харківський державний університет 

харчування та торгівлі 

01566330 

07 

Управління та 

адміністрування   

075 

 Маркетинг 
20 80 

5.  Приватний вищий навчальний заклад 

«Європейський університет» 

24366800 

02  

Культура і мистецтво 

029  

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

10 90 

6.  Одеська національна академія харчових 

технологій 

02071062 

18  

Виробництво та 

технології 

185  

Нафтогазова інженерія та технології 
5 90 

7.  Рівненський державний гуманітарний 

університет 

25736989 

01 

Освіта/Педагогіка 
014 Середня освіта (Інформатика) 7 40 

8.  
12  

Інформаційні технології 
122 Комп’ютерні науки 8 40 
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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 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  Встановити 

9.  Державний вищий навчальний 

заклад «Київський національний 

економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

02070884 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

07  

Управління та 

адміністрування 

071  

Облік і оподаткування 
630 450 

072  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1170 600 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

07  

Управління та 

адміністрування 

071  

Облік і оподаткування 
530 450 

072  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1170 600 

 

 

2.2 Припинення провадження частини освітньої діяльності  у сфері вищої освіти з 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 

10.  Українська інженерно-педагогічна 
академія 
02071228 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Спеціаліст»: 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта (Дизайн) 
100 0 
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01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта (Харчові 

технології) 

60 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта (Технології 

виробів легкої промисловості) 

85 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Нафтогазова справа) 

85 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта (Економіка) 
100 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Електроніка, радіотехніка та 

телекомунікації) 

145 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Електротехніка та 

електромеханіка) 

45 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології) 

65 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Енергетика) 

80 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Зварювання) 

80 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Машинобудування) 

90 0 
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01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта (Транспорт) 
60 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Видавничо-поліграфічна 

справа) 

70 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта 

(Метрологія, стандартизація та 

сертифікація) 

50 0 

01 

Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта (Охорона 

праці) 

90 0 

05 

Соціальні та поведінкові 

науки 

053 

Психологія 
100 0 

07 

Управління та 

адміністрування 

073 

Менеджмент 
50 0 

13 

Механічна інженерія 

133 

Галузеве машинобудування 
240 0 

13 

Механічна інженерія 

131 

Прикладна механіка 
50 0 

15 

Автоматизація та 

приладобудуван-ня 

151 

Автоматизація та комп’ютерно 

– інтегровані технології 

60 0 

14 

Електрична інженерія 

144 

Теплоенергетика 
120 0 

14 

Електрична інженерія 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

180 0 
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18 

Виробництво та 

технології 

182 

Технології легкої 

промисловості 

25 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 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування  

галузі знань;  

шифр та найменування спеціальності 

11.  Приватний вищий навчальний заклад «Український 

гуманітарний університет» 

30366752 

01 Освіта/Педагогіка 

013 Початкова освіта  

(з урахуванням строку навчання та з можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства) 

12.  Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

23623471 

 

22 

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова   фармація 

13.  Рівненський державний гуманітарний університет 

25736989 

07  

Управління та адміністрування 

075  

Маркетинг 

14.  Національний технічний університет  

«Дніпровська політехніка» 

02070743 

 

18  

Виробництво та технології 

186 

 Видавництво та поліграфія 
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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.  Академія праці, соціальних відносин і туризму 

04641405 

 

24   

Сфера обслуговування 242  

Туризм 

16.  Державний університет інфраструктури та технологій 

401330257 

 

 

27 

Транспорт 

271  

Річковий та морський транспорт 

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 

17.  

Державний навчальний заклад 

«Ярмолинецький 

агропромисловий центр 

професійної освіти» 

25994450 

7129  

Монтажник систем 

утеплення будівель 

первинна професійна 

підготовка 
25 другий (базовий) 

 

 

4.2.  Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 
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№  

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 

18.  Державний навчальний 

заклад «Ярмолинецький 

агропромисловий центр 

професійної освіти» 

25994450 

 

4131 Агент з постачання первинна професійна підготовка 25 другий (базовий) 

19.  8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва  

(категорія В1) 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 
40 

другий (базовий), 

третій (вищий) 

20.  Державний навчальний 

заклад «Запорізький 

професійний ліцей 

залізничного транспорту» 

05536567 

 

7233  

Пресувальник колісних пар 
первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

7212  

Електрозварник на 

автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

професійно-технічне навчання 15 другий (базовий) 

перепідготовка 10 другий (базовий) 

підвищення кваліфікації 5 другий (базовий) 

21.  

7233  

Оглядач-ремонтник вагонів 

професійно-технічне навчання 20 другий (базовий) 

перепідготовка 5 другий (базовий) 

підвищення кваліфікації 5 другий (базовий) 

7212  

Газорізальник 

професійно-технічне навчання 30 другий (базовий) 

перепідготовка 10 другий (базовий) 

підвищення кваліфікації 5 другий (базовий) 

22.  
8311  

Водій дрезини 

первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

професійно-технічне навчання 10 другий (базовий) 
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підвищення кваліфікації 5 другий (базовий) 

8333  

Машиніст крана (кранівник) 

перепідготовка 20 другий (базовий) 

підвищення кваліфікації 10 другий (базовий) 

8311  

Машиніст дизель-поїзда  

первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

підвищення кваліфікації 15 другий (базовий) 

8323  

Водій тролейбуса 

професійно-технічне навчання 30 другий (базовий) 

перепідготовка 10 другий (базовий) 

підвищення кваліфікації 5 другий (базовий) 

8323  

Водій трамваю 

професійно-технічне навчання 30 другий (базовий) 

перепідготовка 10 другий (базовий) 

підвищення кваліфікації 5 другий (базовий) 

23.  Рава-Руський професійний 

ліцей 

22354945 

 

5141  

Перукар (перукар-модельєр) 
первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

5141  

Візажист 
первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

24.  7122  

Муляр 
первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

25.  7132  

Лицювальник-плиточник 
первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

26.  7133  

Штукатур 
первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

27.  Піщанобрідський 

професійний аграрний ліцей 

20650438 

4222  

Адміністратор 
первинна професійна підготовка 60 другий (базовий) 

28.  Маріупольське вище 

металургійне професійне 

училище 

05536188 

7241  

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

підвищення кваліфікації 15 другий (базовий) 
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29.  7241  

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

перепідготовка 15 
перший 

(початковий) 

30.  Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Козятинське 

міжрегіональне вище 

професійне училище 

залізничного транспорту» 

02549658 

 

4113  

Оператор з обробки 

інформації та програмного 

забезпечення 

первинна професійна підготовка 60 третій (вищий) 

31.  8311  

Машиніст електровоза 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 другий (базовий) 

8311  

Машиніст тепловоза 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 другий (базовий) 

8311  

Машиніст дизель-поїзда 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 другий (базовий) 

8311  

Помічник машиніста 

електропоїзда 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 другий (базовий) 

32.  Державний навчальний 

заклад «Нововолинський 

центр професійно-технічної 

освіти» 

02540002 

5141   

Перукар (перукар-модельєр) 
первинна професійна підготовка 60 другий (базовий) 

33.  

7212   

Електрогазозварник 

первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

34.  Навчальний центр 

Національної гвардії 

(військова частина 3007) 

8332 Машиніст екскаватора 

одноковшового 

перепідготовка 

підвищення кваліфікації 
15 третій (вищий) 

35.  Державний навчальний 

заклад «Сєвєродонецький 

професійний ліцей» 

02540738 

5312  

Оформлювач вітрин, 

приміщень та будівель 

первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 

36.  7324   

Живописець 
первинна професійна підготовка 30 другий (базовий) 
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37.  Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Тернопільське вище 

професійне училище сфери 

послуг та туризму» 

02547671 

5141  

Візажист  

первинна професійна підготовка 25 другий (базовий) 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

38.  Івано-Франківський 

професійний будівельний 

ліцей 

02544307 

7129 

 Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 

первинна професійна підготовка 25 другий (базовий) 

професійно-технічне навчання 15 другий (базовий) 

 

 

 

 

5. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері 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  з 

підготовки фахівців за певними професіям: 

 
№ 

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 

Існуючий  Встановити 

39.  Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Краматорський центр 

професійно-технічної освіти» 

02542064 

7231 

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

 

7212 

Електрогазозварник 

первинна професійна підготовка  30 0 
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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 

40.  Андрушівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Житомирської області 

20410119 

 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В») 

професійно-технічне навчання – 30 осіб 

41.  Навчальний центр по підготовці, 

перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації кадрів 

03450716 

 

8334 

Водій навантажувача 

професійно-технічне навчання 

42.  8414  

Машиніст дорожньо-будівельних 

машин 

 

професійно-технічне навчання 

43.  Державний професійно-

технічний заклад «Дніпровський 

регіональний  центр професійно-

технічної освіти» 

05536076 

 

4113 

Оператор обробки інформації так  

програмного забезпечення 

первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання перепідготовка, підвищення 

кваліфікації – 60 осіб 

44.  7129 

Монтажник систем утеплення 

будинків 

первинна професійна підготовка, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації – 30 осіб 

45.  Державний університет 

інфраструктури та технологій 

41330257 

Ізмаїльське вище професійне 

4131 

 Агент з постачання 

 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 
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46.  училище Державного 

університету інфраструктури та 

технологій 

41440953 

4222  

Адміністратор 

 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

47.  5111  

Бортпровідник судновий 

професійно-технічне навчання – 15 осіб 

48.  5122  

Кухар 

 

 

 

 

5122  

Кухар судновий 

первинна професійна підготовка – 60 осіб, професійно-

технічне навчання – 15 осіб, підвищення кваліфікації – 10 

осіб 

 

перепідготовка – 15 ос. 

 

 

 

 

 

49.  5123 

 Офіціант 

 

 

 

 

 

5123  

Бармен 

 

 

 

5123 Офіціант судновий 

первинна професійна підготовка – 30 осіб, професійно-

технічне навчання – 15 осіб, підвищення кваліфікації – 10 

осіб 

 

первинна професійна підготовка – 30 осіб, 

професійно-технічне навчання – 15 осіб 

 

перепідготовка – 15 осіб 
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50.  7212 Електрогазозварник первинна професійна підготовка – 60 осіб, професійно-

технічне навчання – 15 осіб, підвищення кваліфікації – 15 

осіб. 

51.  8340  

Матрос 

 

 

 

 

 

8340  

Моторист (машиніст) 

первинна професійна підготовка – 60 осіб, 

професійно-технічне навчання – 45 осіб, 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

 

первинна професійна підготовка – 60 осіб, 

професійно-технічне навчання – 45 осіб, 

підвищення кваліфікації – 15 осіб. 

 

 

 

52.  Державний навчальний заклад 

«Здолбунівське вище професійне 

училище залізничного 

транспорту» 

02547122 

5141  

Перукар (перукар-модельєр) 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

53.  5141  

Манікюрник 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

54.  7233  

Слюсар-ремонтник 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 

55.  Державний заклад професійної 

(професійно-технічної) освіти 

«Кропивницький професійний 

ліцей сфери послуг і торгівлі» 

4131  

Агент з постачання 

 

первинна професійна підготовка – 30 професійно-технічне 

навчання – 15 
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56.  03063053 

 

4221 

 Агент з організації туризму 

первинна професійна підготовка – 30 

57.  4222  

Адміністратор 

первинна професійна підготовка – 60 

58.  5129  

Майстер ресторанного 

обслуговування 

первинна професійна підготовка – 30 

59.  5141  

Манікюрник 

 

 

 

 

 

5141  

Педикюрник 

 

первинна професійна підготовка – 30 професійно-технічне 

навчання – 15, підвищення кваліфікації – 5 

 

 

первинна професійна підготовка – 30 професійно-технічне 

навчання – 15, підвищення кваліфікації – 5 

60.  5220  

Продавець непродовольчих 

товарів 

 

первинна професійна підготовка – 30 професійно-технічне 

навчання – 15, підвищення кваліфікації – 5 

 

 

 

 


