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Протокол № 107 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 7 вересня 2018 р.                 № 107 
 
 

 

 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

1. Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти (започаткування нової спеціальності,  рівня 

вищої освіти,  збільшення ліцензованого обсягу): 

 

 
1.1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування 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.  Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

02070758 

Індустріальний коледж Державного вищого 

навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» 

33474270 

01 Освіта/Педагогіка 
011 

 Освітні, педагогічні науки 
260 

2.  

27  

Транспорт 

275  

Транспортні технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

260 
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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 

3.  Житомирський державний 

технологічний університет 

05407870 

17  

Електроніка та 

телекомунікації 

172  

Телекомунікації та радіотехніка 
30 100 

 

 

 

2.  Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 

 

2.1 Зменшення ліцензованого обсягу та 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) 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб  

Існуючий Встановити 

4.  Економіко-технологічний інститут 
імені Роберта Ельворті 
13772135 
 

Підготовка спеціалістів 

07  

Управління та 

адміністрування 

075  

Маркетинг 
50 0 

07  

Управління та 

адміністрування 

072  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

60 0 
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07  

Управління та 

адміністрування 

071  

Облік і оподаткування 
60 0 

Для відокремленого структурного підрозділу: 

«Економіко-правовий коледж»  

Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті  

(адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, б. 21/27,  

ідентифікаційний код 25966880) 

Підготовка молодших спеціалістів 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб  

Існуючий 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

Встановити 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

0305  

Економіка та 

підприємництво 

5.03050801  

Фінанси і кредит 
30/0 0/0 

5.  Харківська державна академія 

культури 

30036001 

 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб  

Існуючий 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

Встановити 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

Зменшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців за спеціальностями: 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Спеціаліст» 

0201 

Культура 

7.02010301 

Музейна справа та охорона 

пам'яток історії та культури 
18/18 1/0 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Спеціаліст» 

02 

Культура і мистецтво 

027 

Музеєзнавство, 

пам'яткознавство 

 
36 

 
1 
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Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Спеціаліст» 

0101 

Педагогічна освіта 

7.01010601 

Соціальна педагогіка 
30/30 0/0 

0201 

Культура 

7.02010101 

Культурологія (за видами 

діяльності) 
30/25 0/0 

0201 

Культура 

7.02010201 

Книгознавство, 

бібліотекознавство і 

бібліографія 

20/30 0/0 

0201 

Культура 

7.02010501 

Документознавство та 

інформаційна діяльність 
30/30 0/0 

0201 

Культура 

7.02010601 

Менеджмент соціокультурної 

діяльності 
40/30 0/0 

0202 

Мистецтво 

7.02020101 

Театральне мистецтво (за 

видами) 
35/35 0/0 

0202 

Мистецтво 

7.02020201 

Хореографія (за видами) 30/25 0/0 

0202 

Мистецтво 

7.02020301 

Кіно-, телемистецтво (за 

видами) 

45/45 0/0 

0202 

Мистецтво 

7.02020401 

Музичне мистецтво (за 

видами) 

30/40 0/0 
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0306 

Менеджмент і 

адміністрування 

7.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 

10/20 0/0 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  «Спеціаліст» 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб  

Існуючий Встановити 

02 

Культура і мистецтво 

021 

Аудіовізуальне мистецтво та 

виробництво 

90 0 

02 

Культура і мистецтво 

024 

Хореографія 55 0 

02 

Культура і мистецтво 

025 

Музичне мистецтво 70 0 

02 

Культура і мистецтво 

026 

Сценічне мистецтво 70 0 

02 

Культура і мистецтво 

028 

Менеджмент соціокультурної 

діяльності 
70 0 

02 

Культура і мистецтво 

029 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
110 0 

03 

Гуманітарні науки 
034 

Культурологія 
55 0 

07 

Управління та 

адміністрування 

073 

Менеджмент 
30 0 



6 

23 

Соціальна робота 
231 

Соціальна робота 
60 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 

Відмова в розширенні провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

6.  Український державний університет залізничного 

транспорту 

01116472 

 

13  

Механічна інженерія 

131  

Прикладна механіка 

Ліцензований  

обсяг -150 осіб  

(з урахуванням терміну навчання) 

 

 

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 

 

Відмова в розширенні провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
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7.  Луганський національний аграрний університет 

00493669 

 

19 

Архітектура та будівництво 

193  

Геодезія та землеустрій 

 

 

Відмова в розширенні провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) 

8.  Луганський національний аграрний університет 

00493669 

 

21  

Ветеринарна медицина 

211  

Ветеринарна медицина 

Збільшення ліцензованого обсягу  
(з 20 до 300 осіб) 

 

 

 

ІІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 

4. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності 

(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу): 

 

4.1. Видача ліцензії  на  провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою: 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр 

та найменування 

спеціальності 

Вид освітньої 

діяльності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

9.  Державна наукова установа 

«Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної 

22 

Охорона здоров’я 

222 

Медицина 

Інтернатура для 

осіб з вищою 

освітою 

60 



8 

медицини» Державного управління 

справами 

05415786 

 

 

 

 

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 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 

10.  

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Київський 

університет туризму, гостинності 

і права» 

41891827 

Відокремлений структурний 

підрозділ Товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Київський університет туризму, 

гостинності і права» - «Вище 

професійне училище готельєрів і 

рестораторів» 

42254099 

4221  

Агент з організації туризму  

(з можливістю підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

первинна професійна 

підготовка 
90 

другий 

(базовий) 

4222  

Адміністратор  

(з можливістю підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

первинна професійна 

підготовка 
90 

другий 

(базовий) 
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11.  

Ківерцівський медичний коледж 

05500701 

 

5132  

Молодша медична сестра з 

догляду за хворими 

професійно-технічне 

навчання 
30 

 

перший 

(початковий) 

 

 

 

 

 

 

5.2.  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 

Ліцензовани

й обсяг, 

осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

12.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Київський 

університет туризму, 

гостинності і права» 

41891827 

Відокремлений структурний 

підрозділ Товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Київський університет 

туризму, гостинності і права» - 

«Вище професійне училище 

готельєрів і рестораторів» 

42254099 

 

5122  

Кухар 

(з можливістю підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

первинна професійна підготовка 90 
другий 

(базовий) 

5123  

Офіціант 

(з можливістю підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

первинна професійна підготовка 90 
другий 

(базовий) 

5123  

Бармен 

(з можливістю підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

первинна професійна підготовка 90 
другий 

(базовий) 

13.  Державний навчальний заклад 

«Полтавський центр 

професійно-технічної освіти 

8262   

В’язальниця трикотажних 

виробів та полотна 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15  

перший  

(початковий) 
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Державної служби зайнятості» 

40127873 

14.  Державний навчальний заклад 

«Татарбунарське професійно-

технічне аграрне училище» 

20949806 

 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) 

15.  Снігурівський професійний 
ліцей 
02545985 

8331 
Машиніст-оператор 

дощувальних машин та 

агрегатів 

перепідготовка  15 
перший 

(початковий)  

 

 

6. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти (припинення провадження 

частини освітньої діяльності підготовки фахівців  )  за певними професіям): 

 

6.1 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 

16.   

Криворізький професійний ліцей 

04528531 

 

7212 

Контролер зварювальних робіт 
первинна професійна підготовка  60 0 

 

 

 

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

таким здобувачам (ліцензіатам): 
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7.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти (виявлення недостовірних даних у підтвердних документах): 
 

№ 

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 

 

Відмова у видачі  ліцензії на освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

17.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

Морське крюінгове 

агентство «МІДШІП 

МАРІНЕ АГЕНСІ» 

39957918 

 

8340  

Моторист (машиніст) 

професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації – 15 осіб 

18.  8340  

Матрос 

професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації – 15 осіб 

Відмова в розширенні ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

19.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Миколаївський центр 

підготовки плавскладу» 

33367539 

Відокремлений 

підрозділ Товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Миколаївський центр 

підготовки плавскладу» 

у місті Запоріжжя 

41772603 

8340  

Моторист (машиніст) 

професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації – 15 осіб 

20.  8340  

Матрос 

професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації – 15 осіб 



12 

 

 

8. Анулювання ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 

 

8.1 За заявою ліцензіата про анулювання власної ліцензії (пункт 1 частини другої статті 16 Закону № 222): 

 

№ 

з/п 

Найменування здобувача 

ліцензії 

 та ідентифікаційний код  

Види освітньої діяльності, на провадження 

яких анулюється ліцензія,  

 

Підстави анулювання ліцензії,  

серія та № ліцензії 

21.  Публічне акціонерне 

товариство «КИЇВЕНЕРГО»  

00131305 

 

професійно-технічне навчання, 
 перепідготовка,  
підвищення кваліфікації 

Заяви ліцензіата про анулювання власних ліцензій від 
27.08.2018 № 42 АУ/20/1976, № 42 АУ/20/1980 (у 

зв’язку з припиненням підприємства). 
 

Ліцензії:  
серія АЕ № 285464 від 08.11.2013, 

серія АЕ № 527085 від 08.09.2014 р. 
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1. РІЗНЕ 

 

    9.1.  Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

 

  Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 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 зміну у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладу освіти, 

а саме: 

     найменування «Державний вищий навчальний заклад «Київський коледж транспортної інфраструктури» (ідентифікаційний код – 

01118353) замінити на «Київський коледж транспортної інфраструктури»» (ідентифікаційний код – 01118353) (підстава: наказ 

Міністерства освіти і науки України від 27.02.2018 р. № 201; листи закладу вищої освіти від 12.07.2018 р. № 150, від 12.07.2018 р. № 151, 

від 12.07.2018 р. № 158). 

 

 


