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Протокол № 108 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

 

від 13 вересня  2018 р.                 № 108 
 

 

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 

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.  

Національний педагогічний університет 

 імені М. П. Драгоманова 

02125295 

01  

Освіта/Педагогіка 

015  

Професійна освіта 

 (Готельно-ресторанна справа) 

300 

2.  Донецький юридичний інститут МВС України 

08571423 

Факультет № 2 Донецького юридичного 

інституту МВС України 

41957484 

08  

Право 

081  

Право 
400 

3.  
26  

Цивільна безпека 

262  

Правоохоронна діяльність 
400 



2 

4.  
Запорізький національний університет 

02125243 

01 

Освіта/Педагогіка 

016  

Спеціальна освіта 
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) 

5.  
Запорізький національний університет 

02125243 

01 

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Природничі науки) 

60 

 

 

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

2  Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, розширення провадження 

освітньої діяльності: 

 

2.1.  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 
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6.  Миколаївський професійний 

ліцей будівництва та сфери 

послуг 

03071029 

5220  

Продавець продовольчих 

товарів 

первинна професійна 

підготовка 
60 базовий 

7.  Комунальний заклад 

«Новоград-Волинський 

медичний коледж» 

Житомирської обласної ради 

13552505 

5132  

Молодша медична сестра з 

догляду за хворими 

професійно-технічне навчання 30 
перший 

(початковий) 

3. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійноїї (професійно-технічної) освіти ( припинення 

провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців  )  за певними професіям): 

3.1 Звуження провадження освітньої діяльності  закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти  з підготовки фахівців за             

певними видами професійної підготовки: 
 

№ 

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП 

Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії 

Ліцензова-

ний обсяг 

Види професійної підготовки 

Існуючий Після звуження 

8.  

Березнегуватський 

професійний ліцей  

02545991 

5122  

Кухар 
30 

первинна професійна 
підготовка, 
 професійно-технічне 
навчання, перепідготовка, 
 підвищення кваліфікації 

первинна професійна 
підготовка,  
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка 

 

3. РІЗНЕ 
 

3.1.  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 «Артемівський коледж транспортної інфраструктури» (ідентифікаційний код – 

01116199) замінити на «Бахмутський коледж транспортної інфраструктури» (ідентифікаційний код – 01116199); 

в адресі місцезнаходження: 84500 Донецька область, м. Артемівськ,  вул. Артема, будинок 8 змінити назву міста Артемівськ на місто 

Бахмут та назву вулиці Артема на вулицю Миру (підстава: наказ МОН  від 16.02.2017р. № 242; заява закладу вищої освіти від 10.08.2018  № 

01/414 (вх. МОН № 6/2369-вх-18 від 14.08.2018). 


