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Протокол № 112 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 10 жовтня  2018 р.                 № 112 
 
 

 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення 

ліцензованого обсягу) ліцензіатам: 
 

1.1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти): 

 

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 
 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строку навчання) 

1.  

Вінницький національний аграрний університет 

00497236 

Немирівський коледж будівництва та архітектури 

Вінницького національного аграрного університету 

01350972 

07 

Управління та 

адміністрування 

076 Підприємство, 

торгівля та біржова 

діяльність 

60 
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строку навчання) 

2.  

Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» 

35830447 01 Освіта/Педагогіка 
016 

 Спеціальна освіта 
40 

 

 

1.2. Розширення провадження освітньої діяльності  з метою підготовка іноземців та осіб без громадянства: 

 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строку навчання) 

3.  

Мукачівський державний університет 

36246368 

 

05  

Соціальні та поведінкові 

науки 

053  

Психологія 
240 

4.  
24  

Сфера обслуговування 

241  

Готельно - ресторанна 

справа 

240 
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5.  

07  

Управління та 

адміністрування 

075  

Маркетинг 
180 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строку навчання) 

6.  

Мукачівський державний університет 

36246368 

 

 

05  

Соціальні та поведінкові 

науки 

053  

Психологія 
35 

7.  
24  

Сфера обслуговування 

241  

Готельно-ресторанна 

справа 

35 

8.  

07  

Управління та 

адміністрування 

075  

Маркетинг 
17 

 

 

 

 

 

1.3. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) за певним  рівнем (рівнями) вищої освіти : 
 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

№ Найменування ВНЗ та Код та найменування Шифр та найменування Ліцензований обсяг, осіб  
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з/п ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

галузі знань спеціальності 

Існуючий Встановити 

9.  Сумський національний аграрний 

університет   

04718013 

 

21  

Ветеринарна медицина 

211  

Ветеринарна медицина  

(з можливістю 

підготовки іноземців 

та осіб без 

громадянства) 

150 1350 

(з урахуванням 

строку навчання) 

 

 

 

 

 

 

2.   Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення 

ліцензованого обсягу) у сфері вищої освіти таким ліцензіатам: 

 
2.1. На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

 
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код відокремленого структурного 

підрозділу) 

Код та найменування  

галузі знань;  

шифр та найменування спеціальності 

10.  Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла  

Туган-Барановського 

01566057 

03 

Гуманітарні науки  

035  

Філологія 

 

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
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3.  Розширення провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 

 

№  

з/п 

Найменування юридичної особи 

та ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого 

структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код 

відокремленого структурного 

підрозділу) 

Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії 

(клас класифікаційного 

угрупування) 

Види професійної підготовки 

Ліцензова-

ний обсяг, 

осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

11.  Олеський професійний ліцей 

22341233 

 

7436 

Швачка 

7433  

Кравець 

первинна професійна 

підготовка 

 

60 

 

60 

другий 

 (базовий) 

4. Відмовити у видачі ліцензій на освітню діяльність здобувачам ліцензій  у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 

4.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії  Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти: 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого 

структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код 

відокремленого структурного 

підрозділу) 

Код за Класифікатором професій  

та назва професії (за класом 

класифікаційного угруповання) 

Види професійної підготовки, ліцензований обсяг, 

осіб 

12.  Андрушівська загальноосвітня 

школа    І-ІІІ ступенів № 1 

Житомирської області 

20410119 

8322  

Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «В») 

професійно-технічне навчання – 30 осіб 

13.  Комунальне підприємство 

«Автошкола «Міськавтотранс» 

Тернопільської міської ради 

41564101 

8321 

 Водій мото-транспортних 

засобів (категорія «А1»); 

професійно-технічне навчання  -10 осіб 
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8321 

 Водій мото-транспортних 

засобів (категорія «А»); 

професійно-технічне навчання  - 10 осіб 

8322  

Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «В») 

професійно-технічне навчання  - 60 осіб 

8322  

Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «ВЕ») 

перепідготовка –  

10 осіб 

8322  

Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «С1») 

перепідготовка –  

10 осіб 

8322  

Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «С») 

перепідготовка –  

10 осіб 

8322 

 Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «СЕ») 

перепідготовка –  

30 осіб 

8322 

 Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «D1») 

перепідготовка –  

10 осіб 

8322  

Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «D1Е») 

перепідготовка –  

10 осіб 

8322  

Водій авто-транспортних засобів 

(категорія «D») 

перепідготовка –  

30 осіб 
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5. Різне. 

5.1. 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 зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму (ідентифікаційний код юридичної особи – 00728546), а саме: 

найменування «Білгород-Дністровський державний аграрний технікум» замінити на «Білгород-Дністровський коледж 

природокористування, будівництва та комп’ютерних технологій» (підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 

04.01.2018 № 9 «Про зміну типу та перейменування Білгород-Дністровського державного аграрного технікуму»; заява закладу 

освіти від 18.09.2018 № 409 (вх. МОН № 26012/0/2-18 від 02.10.2018). 

5.2.  Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

1.1 Внести зміни до ліцензії Лохвицького спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України 

(ідентифікаційний код – 02717877) на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти 

відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010, Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» від 20 

травня 2009 р. № 487, державних стандартів    ДСПТО 8321.01.00.60.21-2012, ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012, 

ДСПТО 8331.А.01.50-2016, а саме, змінити коди та найменування категорій за професіями: 

- замість «8321.2 Водій мототранспортних засобів (категорія А)» встановити «8321 Водій мототранспортних засобів 

(категорія А1, А)»;  

- замість «8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія В)» встановити «8322 Водій автотранспортних засобів 

(категорія В)»; 

- замість «8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія С)» встановити «8322 Водій автотранспортних засобів 

(категорія С1, С)»; 

- замість «8331.2 Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва (категорія А)» встановити «8331 

Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва (категорія А1)»; 

- замість «8331.2 Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва (категорія В)» встановити «8331 

Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва (категорія А2)»; 

- замість «8331.2 Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва (категорія С)» встановити «8331 

Тракторист-машиніст сільсько-господарського виробництва (категорія В1)». 

 

Підстава: лист Лохвицького спортивно-технічного клубу Товариства сприяння обороні України від 28.08.2018 № 01-07/98 

(вх. від 24.09.2018 № 6/2694-вх-18).  

 

 


