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Протокол № 109/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

 

від 17 вересня  2018 р.                 № 109/2 
 

 

 

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): 

 

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) 

1.  

Національний транспортний університет 

02070915 

 

02 

 Культура і мистецтво 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

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) 

Код та найменування 

галузі знань 
Шифр та найменування спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб  
( з урахуванням  

строків навчання) 
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 Існуючий   Встановити 

2.  Національний університет "Києво-

Могилянська академія" 

16459396 

07  

Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 

(з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб без 

громадянства) 

50 500 

 

 

 

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 

3.  Державний навчальний заклад 

«Здолбунівське вище 

професійне училище 

залізничного транспорту» 

02547122 

 

5141 Перукар (перукар-

модельєр) 

первинна професійна 

підготовка 
30 другий (базовий) 

4.  
7233  

Слюсар-ремонтник 

первинна професійна 

підготовка 
60 другий (базовий) 

5.  
5141 

Манікюрник 

первинна професійна 

підготовка 
30 другий (базовий) 
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2.1 Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців у сфері професійної (професійно-технічної)  освіт): 

 

№  

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 

Існуючий Встановити 

6.  Березнегуватський професійний 

ліцей 

02545991 
5122  

Кухар 

первинна професійна 

підготовка, 

професійно-технічне 

навчання, 

перепідготовка 

30 60 

 

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

таким здобувачам (ліцензіатам): 
 

3.1. 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 

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

7.  Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

«Гарантія Транс» 

40897833 

8322 Водій 

автотранспортних 

засобів категорії «В»  

професійно-технічне навчання - 30 

 

 

 

 


