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Протокол № 106/2
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 31 серпня 2018 р.

№ 106/2
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1.
Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності
(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

1.

2.

3.

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

Національний авіаційний університет
01132330
Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет
імені К. Д. Ушинського»
02125473

Економіко-технологічний інститут імені Роберта
Ельворті
13772135

Код та найменування галузі
знань

28
Публічне управління та
адміністрування

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

281
Публічне управління та
адміністрування

400

01
Освіта/Педагогіка

017
Фізична культура і спорт
( з можливістю
здійснювати підготовку
іноземців та осіб без
громадянства)

300

05
Соціальні та поведінкові
науки

051
Економіка

240

2

4.

5.

07
Управління та
адміністрування
Національний університет «Одеська юридична
академія»
20933314

6.
7.

073
Менеджмент

240

125
Кібербезпека

400

12
Інформаційні технології

122
Комп’ютерні науки

400

12
Інформаційні технології

121
Інженерія програмного
забезпечення

400

12
Інформаційні технології

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

8.

9.

10.

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

Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»
02071180
Чернівецький факультет Національного технічного
університету «Харківський політехнічний
інститут»
22849405
Львівський торговельно-економічний університет
01597980

Код та найменування галузі
знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

07
Управління та
адміністрування

073
Менеджмент

40

12
Інформаційні технології

123
Комп’ютерна інженерія

40

24
Сфера обслуговування

242
Туризм

40

3

11.

Державний заклад «Південноукраїнський
національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського»
02125473

01 Освіта/Педагогіка

017
Фізична культура і спорт
( з можливістю
здійснювати підготовку
іноземців та осіб без
громадянства)

60

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)

12. Державний вищий навчальний заклад
«Тернопільський державний медичний
університет імені I. Я. Горбачевського
Міністерства охорони здоров`я
України»
02010830

Код та найменування
галузі знань

22
Охорона здоров’я

Шифр та найменування спеціальності

221
Стоматологія
(з можливістю здійснювати
підготовку іноземців та осіб без
громадянства)

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

200

1100

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
№

Найменування ВНЗ та

Код та найменування

Шифр та найменування

Ліцензований обсяг,

4

з/п

13.

14.

ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Економіко-технологічний інститут
імені Роберта Ельворті
13772135

Державний університет
інфраструктури та технологій
41330257

галузі знань

Після
Звуження
(д.ф.н./з.ф.н.)

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво

7.03050701
Маркетинг

25/25

0/0

7.03050801
Фінанси і кредит

30/30

0/0

7.03050901
Облік і аудит

30/30

0/0

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
05
051
Соціальні та поведінкові
Економіка
науки

27
Транспорт
Чернігівський національний
технологічний університет
05460798

осіб
Існуючий
(д.ф.н./з.ф.н.)

07
Управління та
адміністрування

15.

спеціальності

0304
Право

8

0

071
Облік і оподаткування

15

0

072
Фінанси, банківська справа та
страхування

6

0

271
Річковий та морський
350
транспорт
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
7.03040101
Правознавство

45/90

10

0/0

5

0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0306
Менеджмент і
адміністрування
0501
Інформатика та
обчислювальна техніка
0501
Інформатика та
обчислювальна техніка

7.03050201
Економічна кібернетика

25/0

0/0

7.03050501
Управління персоналом та
економіка праці

60/0

0/0

7.03050701
Маркетинг

20/20

0/0

135/185

0/0

7.03050802
Банківська справа

20/15

0/0

7.03050901
Облік і аудит

90/120

0/0

40/0

0/0

90/115

0/0

35/0

0/0

20/0

0/0

7.03050801
Фінанси і кредит (за
спеціалізованими програмами)

7.03051001
Товарознавство і комерційна
діяльність
7.03060101
Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)
7.05010201
Комп’ютерні системи та
мережі
7.05010202
Системне
програмування

6

0501
Інформатика та
обчислювальна техніка
0505
Машинобудування та
матеріалообробка
0505
Машинобудування та
матеріалообробка
0505
Машинобудування та
матеріалообробка
0505
Машинобудування та
матеріалообробка
0507
Електротехніка та
електромеханіка
0508
Електроніка
0601
Будівництво та
архітектура
0601
Будівництво та
архітектура
0701
Транспорт і транспортна
інфраструктура

7.05010203
Спеціалізовані
комп’ютерні системи

20/0

0/0

7.05050201
Технології машинобудування

30/50

0/0

30/0

0/0

15/0

0/0

36/50

0/0

20/50

0/0

18/25

0/0

50/50

0/0

25/10

0/0

10/10

0/0

7.05050301
Металорізальні
верстати та системи
7.05050316
Обладнання легкої
промисловості та побутового
обслуговування
7.05050401
Технології та
устаткування зварювання
7.05070102
Електричні
системи і мережі
7.05080202
Електронні
системи
7.06010101
Промислове і цивільне
будівництво
7.06010108
Водопостачання та
водовідведення
7.07010601
Автомобілі та
автомобільне господарство

7

0801
Геодезія та землеустрій

7.08010103
Землеустрій та кадастр

50/30

0/0

0801
Геодезія та землеустрій

7.08010105
Геоінформаційні системи і
технології

25/10

0/0

130/140

0/0

50/30

0/0

1301
Соціальне
забезпечення
1401
Сфера обслуговування

7.13010201
Соціальна
робота
7.14010301
Туризмознавство (туристична
діяльність)

1801
Специфічні категорії

7.18010010
Якість, стандартизація та
сертифікація

30/30

0/0

1801
Специфічні категорії

7.18010013
Управління проектами

25/25

0/0

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст» (перепідготовка)
0305
Економіка та
підприємництво

7.03050701
Маркетинг

10/10

0/0

0305
Економіка та
підприємництво

7.03050801
Фінанси і кредит (за
спеціалізованими програмами)

60/40

0/0

7.03050802
Банківська справа

10/10

0/0

7.03050901
Облік і аудит

40/30

0/0

0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво

8

0801
Геодезія та землеустрій

7.08010103
Землеустрій та кадастр

15/15

0/0

0801
Геодезія та землеустрій

7.08010105
Геоінформаційні системи і
технології

10/10

0/0

1301
Соціальне забезпечення

7.13010201
Соціальна робота

25/25

0/0

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
05
Соціальні та поведінкові
науки
07
Управління та
адміністрування
07
Управління та
адміністрування
07
Управління та
адміністрування

051
Економіка

25

0

071
Облік і оподаткування

280

0

072
Фінанси, банківська справа та
страхування

475

0

073
Менеджмент

315

0

07
Управління та
адміністрування

074
Публічне управління та
адміністрування

60

0

07 Управління та
адміністрування

075 Маркетинг

60

0

07
Управління та
адміністрування

076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність

40

0

9

08
Право

081
Право

135

0

12
Інформаційні технології

123
Комп’ютерна інженерія

75

0

13
Механічна інженерія

131
Прикладна механіка

166

0

13
Механічна інженерія

133
Галузеве машинобудування

45

0

14
Електрична інженерія

141
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка

70

0

171
Електроніка

43

0

192
Будівництво та цивільна
інженерія

135

0

193
Геодезія та землеустрій

165

0

23
Соціальна робота

231
Соціальна робота

320

0

24
Сфера обслуговування

242
Туризм

80

0

27
Транспорт

274
Автомобільний транспорт

20

0

17
Електроніка та
телекомунікації
19
Архітектура та
будівництво
19
Архітектура та
будівництво

10

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
16.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
Приватний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський
податковий інститут»
41757627

17.

18.

19.

Державний університет інфраструктури та технологій
401330257

20.

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський
державний аграрний університет»
00493020

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності
07
Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування
07
Управління та адміністрування
072
Фінанси, банківська справа та страхування
08
Право
081
Право
02
Культура і мистецтво
022
Дизайн
19
Архітектура та будівництво
193
Геодезія та землеустрій
Ліцензований обсяг:
200 осіб (з 30 до 200 осіб)
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без
громадянства)
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ІІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
4. Видача ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової
спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу):
4.1 Розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою:

№
з/п

21.

22.

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Інститут вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України
21707620
Наукова установа Інститут
професійно-технічної освіти
Національної академії педагогічних
наук України
34288275

Код та найменування
галузі знань

Шифр
та найменування
спеціальності

Вид освітньої
діяльності

Ліцензований обсяг,
осіб

01
Освіта/Педагогіка

011
Освітні, педагогічні
науки

підвищення
кваліфікації

50

01
Освіта/Педагогіка

011
Освітні, педагогічні
науки

підвищення
кваліфікації

25

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

Код за Класифікатором
професій
та назва професії

Види професійної
підготовки

Ліцензовани
й обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійно-технічної)

12

ідентифікаційний код ВСП

23.

Львівське комунальне
підприємство
«Львівелектротранс»
03328406

(клас класифікаційного
угрупування)
8323
Водій трамвая
8323
Водій тролейбуса

освіти
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка

10

перший
(початковий)

10

перший
(початковий)

5.2. Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
№
з/п

24.

25.

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Державний навчальний заклад
«Ярмолинецький
агропромисловий центр
професійної освіти»
25994450
Державне підприємство
«Національна атомна
енергогенеруюча компанія
«Енергоатом»
24584661
Відокремлений підрозділ
«Рівненська атомна
електрична станція»
Державного підприємства
«Національна атомна

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
(клас класифікаційного
угрупування)

7433
Кравець

8211
Токар

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти
другий
(базовий)
перший
(початковий)

Види професійної підготовки

Ліцензовани
й обсяг,
осіб

первинна професійна підготовка

25

професійно-технічне навчання

20

підвищення кваліфікації

20

другий
(базовий)

первинна професійна підготовка

30

другий (базовий)
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26.

27.

енергогенеруюча компанія
«Енергоатом»
05425046
Вище професійне
училище № 92
м. Сєвєродонецька
02541190
Державний навчальний заклад
«Василівський професійний
ліцей»
02544129

7412
Пекар

7442
Взуттьовик з
індивідуального пошиття
взуття

первинна професійна підготовка

25

перепідготовка

50

первинна професійна підготовка

30

другий
(базовий)

другий
(базовий)

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

28.
29.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Група
ЗЕТ»
37459654

Код за Класифікатором професій
та назва професії (за класом
класифікаційного угруповання)
5169
Охоронець
5169
Охоронник

Види професійної підготовки, ліцензований обсяг
професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації – 60 осіб
професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації – 60 осіб
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30.

Приватне підприємство
«Школа флористівдизайнерів «АРТ ХАУС»
37006474

7331
Флорист

професійно-технічне навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 20 осіб

31.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Регіональний навчальний
центр»
37670289

8162
Оператор котельні

професійно-технічне навчання, перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 10 осіб

32.

Державний навчальний
заклад «Нововолинський
центр професійно-технічної
освіти»
02540002

4112
Оператор комп’ютерного набору

первинна професійна підготовка – 15 осіб

4211
Касир торговельного залу

первинна професійна підготовка – 15 осіб,
професійно-технічне навчання – 15 осіб

7212
Електрозварник ручного зварювання

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації – 15 осіб

7212
Електрозварник на автоматичних та
напівавтоматичних машинах

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації – 15 осіб

33.

34.

35.

Приватне акціонерне
товариство «Учбовокурсовий комбінат»
22649921
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36.

7233
Оглядач-ремонтник вагонів

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації – 15 осіб

37.

7233
Слюсар з ремонту рухомого складу

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації – 15 осіб

38.

8312
Складач поїздів

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації – 15 осіб

39.

9332 Прийомоздавальник вантажу та
багажу

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації – 15 осіб

7.

РІЗНЕ

7.1. Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
7.1.1. 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 осібпідприємців та громадських формувань:
1)
в адресі місцезнаходження Державного навчального закладу «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій
харчування» (ідентифікаційний код - 20988338): 65101, Одеська область, м. Одеса, Київський район, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії,
будинок 6, корпус А змінити назву вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії на вулицю Інглезі (підстава: лист закладу вищої освіти від
30.07.2018 № 282).
7.1.2 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 ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти закладів освіти, а саме:
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найменування «Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Коледж культури і мистецтв»
(ідентифікаційний код – 02214938) замінити на «Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв»»
(ідентифікаційний код – 02214938) (підстава: рішення Київської обласної ради сьомого скликання від 20.07.2018 р. № 479-22-VII; лист
закладу вищої освіти від 07.08.2018 № 283);
7.2. Про внесення змін у ліцензію у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
7.2.1. Внести зміни до ліцензії Державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище» (ідентифікаційний
код – 05537822) на здійснення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
- змінити послідовність підготовки за інтегрованими професіями 7412 Пекар, 7412 Кондитер, 7412 Тістороб, 8274 Машиніст
тістообробних машин на 7421 Тістороб, 8274 Машиніст тістообробних машин, 7412 Пекар, 7412 Кондитер у зв’язку з необхідністю
приведення робочих навчальних планів щодо підготовки кваліфікованих робітників у відповідність до кваліфікаційних вимог, які
зазначені у Випуску 11 «Виробництва харчової промисловості» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників за
розділом «Виробництво хліба та хлібобулочних виробів», затвердженого наказом Міністерства агропромислового комплексу України
від 09.02.1998.
- змінити послідовність підготовки за інтегрованими професіями 5220 Продавець продовольчих товарів, 9322 Жилувальник м'яса та
субпродуктів, 7411 Виробник м'ясних напівфабрикатів на 9322 Жилувальник м'яса та субпродуктів, 7411 Виробник м'ясних
напівфабрикатів, 5220 Продавець продовольчих товарів, у зв’язку з необхідністю приведення робочих навчальних планів щодо
підготовки кваліфікованих робітників у відповідність до кваліфікаційних вимог, які зазначені у Випуску 8 «М’ясна і молочна
промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства аграрної та
соціальної політики України від 17.07.2001 № 218.
Підстава: лист Державного навчального закладу «Черкаське вище професійне училище» від 21.08.2018 № 01-389 (вх. від 22.08.2018
№ 6/2400-вх-18).

7.2.2. Внести зміни до ліцензії Вознесенського професійного аграрного ліцею (ідентифікаційний код – 02545979) на здійснення
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до Національного класифікатора України
«Класифікатор професій ДК 003:2010», введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 (на заміну
ДК 003:2005), а саме: замінити код професії 6129 «Єгер» на 5169 «Єгер»; відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
25.11.2009 № 1259 «Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста» та ДСПТО 8331.А.01.50-2016 «8331Трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва», замінити найменування категорії професії 8331 Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва (категорія А) на 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1).
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Підстава: лист Вознесенського професійного аграрного ліцею від 16.08.2018 № 173 (вх. від 21.08.2018 № 6/2396-вх-18).

