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Протокол № 96/2
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 13 червня 2018 р.

№ 96/2

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня вищої освіти):
Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

1.

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

Приватне акціонерне товариство «Вищий
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія
управління персоналом»
00127522
Львівський інститут Приватного акціонерного
товариства «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління
персоналом»
25558766

Код та найменування галузі знань

24
Сфера обслуговування

Шифр та найменування
спеціальності

242
Туризм

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

100

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
№
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
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Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна
02071205

222
Медицина
(7.12010001
Лікувальна справа)
(з можливістю здійснювати підготовку
іноземців та осіб без громадянства)
2. Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):

2.

22
Охорона здоров’я

150

5400

150

5400

2.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності у певному місці провадження освітньої діяльності:
№
з/п

3.

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Вищий навчальний заклад
«Університет економіки та права
«КРОК»
04635922
Дніпропетровська філія Вищого
навчального закладу «Університет
економіки та права «КРОК»
25818026

Код та найменування
галузі знань

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий
Після
д.ф.н.
Звуження
(д.ф.н./
з. ф. н.)
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
05
Соціальні та поведінкові
науки
07
Управління та
адміністрування
07
Управління та
адміністрування

Шифр та найменування
спеціальності

6.030504
Економіка підприємства

0/25

0/0

6.030508
Фінанси і кредит

0/50

0/0

6.030509
Облік і аудит

0/25

0/0

051
Економіка

25

0

071
Облік і оподаткування

25

0

072
Фінанси, банківська справа
та страхування

50

0
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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)
Приватний вищий навчальний заклад «Кропивницький
інститут державного та муніципального управління»
(38858340)

4.

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності
08
Право
081
Право

І. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
4 Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти:
:
№
з/п

5.

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП

Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення
Головного управління Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Дніпропетровській
області
35165938

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

5169
Командир відділення оперативнорятувальної служби цивільного захисту

Види професійної підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

професійно-технічне навчання

30

перепідготовка

30

4

5. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти ( припинення провадження
частини освітньої діяльності підготовки фахівців ) за певними професіям):
5.1 Звуження провадження освітньої діяльності (припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців) з
професій:
№
з/п

6.

7.

8.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Вище професійне училище № 94
02541119

Лисичанський державний
гірничо-індустріальний коледж
00173290

Маріупольський професійний
машинобудівний ліцей
02542739

Код за Класифікатором професій
та назва професії
4112
Оператор комп’ютерного набору
7241
Слюсар з контрольновимірювальних приладів та
автоматики (електромеханіка)
4112
Оператор комп’ютерного набору
4115
Секретар керівника (організації,
підприємства, установи)
8322.2
Водій автотранспортних засобів
(категорія «С»)
7231.2
Слюсар з ремонту автомобіля
7212
Електрогазозварник
7212
Електрозварник на автоматичних
та напівавтоматичних машинах
7212
Контролер зварювальних робіт

Види професійної підготовки

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Встановити

первинна професійна підготовка,
перепідготовка

90

0

первинна професійна підготовка

60

0

професійно-технічне навчання

50

0

професійно-технічне навчання

75

0

професійно-технічне навчання

50

0

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

120

0
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7214
Слюсар із складання металевих
конструкцій
7212
Електрозварник ручного
зварювання
8211
Токар
8211
Токар-розточувальник
8211
Токар-карусельник
7233
Слюсар-ремонтник
7233
Слюсар з механоскладальних
робіт
7212
Електрозварник ручного
зварювання

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

90

0

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

90

0

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

90

0

7214
Слюсар із складання металевих
конструкцій

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

60

0

7212
Електрогазозварник
7212
Електрозварник на автоматичних
та напівавтоматичних машинах
7212
Газорізальник

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

90

0
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5.2 Звуження провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців (за певними професіями):
№
з/п

9.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Марківський професійний
аграрний ліцей
21792910
Великоцька філія
Марківського професійного
аграрного ліцею
39580894

Код за Класифікатором
професій
та назва професії

Види професійної
підготовки

8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва
(категорії А1, А2, В1)
7233
Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування
8322
Водій автотранспортних
засобів (категорії В, С)

Первинна професійна
підготовка

Після звуження
Код
за Класифікатором
Ліцензовапрофесій
ний обсяг
та назва професії
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва
(категорії А1, А2, В1)

30

7233
Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування
8322
Водій автотранспортних
засобів (категорія С)

7

6. Різне:
6.1 Переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Відповідно до частини шостої статті 21 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 зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладів освіти, а саме:
1) найменування закладу «Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний інститут» (ідентифікаційний код –
41627847) замінити на «Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет» (ідентифікаційний
код – 41627847) (підстава: лист закладу вищої освіти від 23.04.2018 № 23/2018);
2) найменування закладу «Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» (ідентифікаційний код –
02070743) замінити на «Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (ідентифікаційний код – 02070743) (підстава
наказ МОН від 20.12.2017 № 1636, лист закладу вищої освіти від 23.04.2018 № 01-53/39);
3) найменування закладу «Державний вищий навчальний заклад «Криворізький будівельний коледж» (ідентифікаційний код – 01242840)
замінити на «Заклад вищої освіти «Криворізький будівельний коледж» (ідентифікаційний код – 01242840) (підстава наказ МОН від
29.01.2018 № 67, лист закладу вищої освіти від 18.05.2018 № 179);
4) найменування закладу «Харківський індустріально-педагогічний технікум» (ідентифікаційний код – 02501137) замінити на
«Харківський державний професійно-педагогічний коледж імені В. І. Вернадського» (ідентифікаційний код – 02501137) (підстава
наказ МОН від 13.03.2017 № 383, лист закладу вищої освіти від 04.05.2018 № 13);
5) в адресі місцезнаходження Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з
обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код - 23497925): 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, б. 18А змінити назву вулиці «Кіквідзе»
на «Михайла Бойчука» (підстава: лист закладу вищої освіти від 14.05.2018 № 84/18).
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 4 частини сьомої
статті 24 Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань внести зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладів освіти, а саме::
1) найменування відокремлених структурних підрозділів Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»
(ідентифікаційний код – 31839933): «Кіровоградський інститут Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних
знань» (ідентифікаційний код – 39679660) замінити на «Кропивницький інститут Приватного вищого навчального закладу
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«Університет сучасних знань» (ідентифікаційний код – 39679660); «Кіровоградський коледж Приватного вищого навчального закладу
«Університет сучасних знань» (ідентифікаційний код: 39679676) замінити на «Кропивницький коледж Приватного вищого
навчального закладу «Університет сучасних знань» (ідентифікаційний код: 39679676) (підстава: лист закладу вищої освіти від
23.05.2018 № 23);
2) найменування відокремлених структурних підрозділів Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
(ідентифікаційний код – 02070743): «Марганецький коледж Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий
університет» (ідентифікаційний код - 00193364) замінити на «Марганецький коледж Національного технічного університету
«Дніпровська політехніка» (ідентифікаційний код - 00193364); «Павлоградський коледж Державного вищого навчального закладу
«Національний гірничий університет» (ідентифікаційний код - 00220026) замінити на «Павлоградський коледж Національного
технічного університету «Дніпровська політехніка» (ідентифікаційний код - 00220026); «Автотранспортний коледж Державного
вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» (ідентифікаційний код - 26461744) замінити на
«Автотранспортний коледж Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (ідентифікаційний код - 26461744)
(підстава: лист Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» від 23.04.2018 № 01-53/39).

6.2. Про внесення змін до ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо спеціальності
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Відповідно до наказу МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року
№ 266», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1460/27905, найменування 204 спеціальності значиться
«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», що не відповідає Переліку спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 (далі – Перелік). На
підставі вказаного наказу були затверджені Акти узгодження переліку спеціальностей та відповідно до наказу МОН України від 19.12.2016
№ 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про
акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 січня 2017 року № 20/29888,
спеціальності Переліку зазначені в Актах узгодження включені до ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
закладів освіти.
У зв’язку із зазначеним, внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Дніпровського
державного аграрно-економічного університету:

9

Вих. № заяви юридичної особи 37-11-608

дата 01.06.2018

Вх. № заяви юридичної особи 6/1742-вх-18

дата 05.06.2018

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Підстава

Дніпровський державний аграрно-економічний університет
00493675
постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти»

№
за
п/п

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

Ліцензований
обсяг

Змінити
Рішення

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

Ліцензований
обсяг

Підготовка бакалаврів
1

1

20 Аграрні науки та 204 Технологія
продовольство
виробництва та
переробки продукції
тваринництва
20 Аграрні науки та
продовольство

204 Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва

210

150

наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565
Підготовка спеціалістів
наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

20 Аграрні науки та 204 Технологія
продовольство
виробництва і
переробки продукції
тваринництва
20 Аграрні науки та
продовольство

210

204 Технологія
виробництва і
переробки продукції
тваринництва

150

20 Аграрні науки та 204 Технологія
продовольство
виробництва і
переробки продукції
тваринництва

105

Підготовка магістрів
1

20 Аграрні науки та
продовольство

204 Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва

105

наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

Для відокремлених структурних підрозділів
Новомосковський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету
ідентифікаційний код 26371900

10

Підготовка молодших спеціалістів
20 Аграрні науки та
продовольство

1

204 Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва

90

наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

20 Аграрні науки та
продовольство

204 Технологія
виробництва і
переробки продукції
тваринництва

90

6.3. Про внесення змін до ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти щодо спеціальності 014 Середня
освіта (Біологія та здоров’я людини)

Відповідно до листа МОН від 28.03. 2018 № 1/11-3340 «Щодо формування та здійснення державного замовлення на спеціальності
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 275 Транспортні технології (за видами)
та внесення змін до ліцензій з даними спеціальностями», доповнити відомості про право здійснення освітньої діяльності спеціальністю 014
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) зокрема:

1.
Вих. № заяви юридичної особи 02-01-839
Вх. № заяви юридичної особи 6/1648-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Підстава

№
за
п/п

1

2

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

01
014 Середня освіта
Освіта/Педагогіка (Біологія)

дата 17.05.2018
дата 29.05.2018
Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова
02071091
Наказ МОН від 12.10.2017 № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 12 травня 2016 № 506», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2017 року за № 1344/311212
Ліцензований
обсяг

75

Доповнити
Рішення

Шифр та назва
галузі знань

Підготовка бакалаврів
Наказ МОН 24.02.2017 р. 01 Освіта/Педагогіка
№ 36-л
01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності
014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)
014 Середня освіта
(Біологія)

Ліцензований
обсяг

60

15

11

2.
Вих. № заяви юридичної особи 1185
Вх. № заяви юридичної особи 6/1636-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Підстава

№
за
п/п

1

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

01
Освіта/Педагогі
ка

Код та назва
спеціальності
014 Середня освіта
(Біологія)

дата 16.05.2018
дата 29.05.2018
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
02125510
Наказ МОН від 12.10.2017 № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 12 травня 2016 № 506», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2017 року за № 1344/311212
Доповнити

Ліцензований
обсяг

Рішення

50

Підготовка магістрів
наказ МОН №1л від
06.01.2017

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

01 Освіта/Педагогіка
01 Освіта/Педагогіка

2

014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)
014 Середня освіта
(Біологія)

Ліцензований
обсяг

20

30

3.
Вих. № заяви юридичної особи 24-29/859
Вх. № заяви юридичної особи 6/1637-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Підстава

№
за
п/п

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

дата 15.05.2018
дата 29.05.2018
Херсонський державний університет
02125609
Наказ МОН від 12.10.2017 № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 12 травня 2016 № 506», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 02 листопада 2017 року за № 1344/311212
Ліцензований
обсяг

Доповнити
Рішення
Підготовка магістрів

Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

Ліцензований
обсяг

12

1

01
014 Середня освіта
Освіта/Педагогіка (Біологія)

40

наказ Міністерства освіти і
науки України від
01.12.2016 № 1503 л

2

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Біологія)

16

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)

24

4.
Вих. № заяви юридичної особи 1/568
Вх. № заяви юридичної особи 6/1782-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Підстава

№
за
п/п

Згідно з ліцензією
Шифр та назва
галузі знань

Код та назва
спеціальності

дата 15.05.2018
дата 07.06.2018
Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
02125131
Наказ МОН від 12.10.2017 № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і
науки України від 12 травня 2016 № 506», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02 листопада 2017 року за № 1344/311212
Ліцензований
обсяг

1

01
014 Середня освіта
Освіта/Педагогіка (Біологія)

80

2

01
014 Середня освіта
Освіта/Педагогіка (Здоров’я людини)

50

3

1

01
014 Середня освіта
Освіта/Педагогіка (Біологія)

25

2

01
014 Середня освіта
Освіта/Педагогіка (Здоров’я людини)

20

Доповнити
Рішення

Шифр та назва
галузі знань

Підготовка бакалаврів
наказ Міністерства освіти і
01 Освіта/Педагогіка
науки України від
19.12.2016 № 1565
наказ Міністерства освіти і
01 Освіта/Педагогіка
науки України від
19.12.2016 № 1565
01 Освіта/Педагогіка
Підготовка магістрів
наказ Міністерства освіти і
науки України від
19.12.2016 № 1565
наказ Міністерства освіти і
науки України від
19.12.2016 № 1565

Код та назва
спеціальності

Ліцензований
обсяг

014 Середня освіта
(Біологія)

28

014 Середня освіта
(Здоров’я людини)

14

014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)

88

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Біологія)

17

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Здоров’я людини)

4

13

3

01 Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта
(Біологія та здоров’я
людини)

24

6.4. Про внесення змін до ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
закладів освіти
У зв’язку зі Зміною №6 до Національного класифікатора України ДК003:2010 «Класифікатор професій», затвердженою наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі №1542 від 26.10.2017р. за погодженням Міністерства соціальної політики України, внести
відповідні зміни до ліцензій на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти закладів освіти,
замінивши назву професії «7231 Слюсар з ремонту автомобілів» на «7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» згідно з
переліком, що додається.

