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Протокол № 99/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 6 липня  2018 р.                 № 99/2 
 
 

 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

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

 

Початковий рівень (короткий цикл) 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.  Подільський  спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж 

03191615 

 

07  

Управління та 

адміністрування 

071 

 Облік і оподаткування 

150 

 

 

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) 

2.  Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний 

науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» 

19359117 

Полтавський інститут бізнесу Приватного вищого 

навчального закладу «Міжнародний науково-

05 

 Соціальні та поведінкові 

науки 

053 

 Психологія 
400 
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технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

25733656 

3.  Національний університет «Одеська юридична 

академія» 

20933314 

29  

Міжнародні відносини 

293  

Міжнародне право 
400 

4.  Миколаївський національний аграрний університет  

00497213 

 

15  

Автоматизація та 

приладобудування 

152  

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

200 

5.  
24  

Сфера обслуговування 

241  

Готельно-ресторанна 

справа 

240 

6.  Подільський державний аграрно-технічний 

університет 

22769675 
07 

 Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 

(з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

200 

7.  Комунальний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський коледж культури і мистецтв» 

Закарпатської обласної ради 

02214610 

 

02  

Культура і мистецтво 

024  

Хореографія 
160 

8.  
02 

 Культура і мистецтво 

028  

Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

120 

9.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна академія 

управління персоналом» 

00127522 

Одеський інститут Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна академія управління персоналом» 

05  

Соціальні та поведінкові 

науки 

053  

Психологія 
120 
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26006260 

 

 

 

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) 

10.  Національний університет кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

02066753 

Херсонська філія Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова 

02067103 

07  

Управління та 

адміністрування  

073 

 Менеджмент 
60 

11.  Миколаївський національний аграрний університет  

00497213 

 

16  

Хімічна та біоінженерія 

162  

Біотехнології та 

біоінженерія 

100 

12.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» 

00127522 

Дніпровський інститут Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

25540097 

05  

Соціальні та поведінкові 

науки 

053  

Психологія 
40 

13.  Білоцерківський національний аграрний 

університет  

00493712 

19  

Будівництво та архітектура 

193  

Геодезія та землеустрій 
100 
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14.  Житомирський національний агроекологічний 

університет 

00493681 

 

21  

Ветеринарна медицина 

212  

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

300 

 

 

 

 

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 

 

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) 

Існуючий   Встановити 

15.  Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка 

02125556 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
24 220 

 

 

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) 

Існуючий   Встановити 
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16.  Кременецька обласна гуманітарно-

педагогічна академія ім. Тараса 

Шевченка 

02125556 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини) 

7 70 

17.  Державний університет інфраструктури 

та технологій 

41330257 
12  

Інформаційні технології 

121  

Інженерія програмного забезпечення 
10 60 

 

 

2.  Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 

 

2.1 Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) 

 

№ 

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 

Існуючий  

 

Після  

Звуження 

18.  Приватне акціонерне  товариство 

"Вищий навчальний заклад  

"Міжрегіональна Академія управління 

персоналом" 

00127522 

Перший (бакалаврський) рівень 

05  

Соціальні та поведінкові 

науки 

051  

Економіка 675 395 

05  
Соціальні та поведінкові 
науки 

053  
Психологія 

405 365 

07 
Управління та 
адміністрування 

071 
 Облік і оподаткування 

300 275 

07 
Управління та 
адміністрування 

072 
 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

735 525 
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08 
 Право 

081  
Право 

740 540 

07 
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

1130 565 

23 
 Соціальна робота 

231 
 Соціальна робота 

65 25 

24 
 Сфера обслуговування 

242  
Туризм 

80 50 

Шифр і назва 

галузі знань 

 

Код і найменування 

напряму підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги 

Ліцензований обсяг 

(за ліцензією) 

(ліцензовані обсяги вказані в 

межах загального ліцензованого 

обсягу Академії) 

Існуючий  

 

Після  

звуження 

Перший (бакалаврський) рівень 

Для відокремлених структурних підрозділів 

Донецький інститут  Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 

заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(ідентифікаційний код – 25783167) 
05 
Соціальні та поведінкові 
науки 

051 
 Економіка 

40 40 

07                 
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

55 55 
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Вінницький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                              

(ідентифікаційний код – 25500241) 

08  
Право 

081  
Право 

30 30 

07                 
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

20 20 

Волинський інститут імені В’ячеслава Липинського Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом»                                                                                                                                

(ідентифікаційний код – 25743191) 

07 
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

65 65 

Горлівський інститут  Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                 

(ідентифікаційний код – 25893281) 

08  
Право 

081  
Право 

35 35 

07  
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

20 20 

Дніпровський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                         

(ідентифікаційний код – 25540097) 

07  
Управління та 
адміністрування 

073 
 Менеджмент 

30 30 
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Житомирський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(ідентифікаційний код – 25309253) 

05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

053  
Психологія 

20 20 

07  
Управління та 
адміністрування 

071 
 Облік і оподаткування 

25 25 

07  
Управління та 
адміністрування 

072 
 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

35 35 

07 
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

20 20 

08  
Право 

081  
Право 

20 20 

Західнодонбаський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                           

(ідентифікаційний код – 25840391) 

05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

051 
 Економіка 

30 30 

Центральноукраїнський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(ідентифікаційний код – 24717441) 



9 

05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

051  
Економіка 

25 25 

Краснодонський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(ідентифікаційний код код – 25372524) 

07                Управління 
та адміністрування 

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

50 50 

Луганський інститут  Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                             

(ідентифікаційний код – 25371973) 

05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

051  
Економіка 

25 25 

07 
Управління та 
адміністрування 

072  
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

10 10 

07  
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

20 20 

08  
Право 

081  
Право 15 15 

Львівський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                               

(ідентифікаційний код – 25558766) 
07 
 Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

90 90 

Маріупольський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(ідентифікаційний код – 25671304) 

05                      051 60 60 
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Соціальні та поведінкові 
науки 

 Економіка 

 
07  
Управління та 
адміністрування 

 
073  
Менеджмент 

 
30 

 
30 

Одеський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                              

(ідентифікаційний код – 26006260) 

07  
Управління та 
адміністрування 

072  
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

35 35 

07 
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

60 60 

Придунайська філія Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(ідентифікаційний код – 25829515) 

07  
 Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

20 20 

08  
Право 

081  
Право 

20 20 

Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського Приватного акціонерного 
товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом»                                                                                                                                                                                         
(ідентифікаційний код – 25256982) 

05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

051  
Економіка 

25 25 

07  
Управління та 

072  
Фінанси, банківська 

5 5 
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адміністрування справа та страхування 

07  
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

50 50 

Сєвєродонецький інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(ідентифікаційний код – 25367049) 

07  
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

15 15 

Херсонський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                         

(ідентифікаційний код – 24960905) 

05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

051  
Економіка 

30 30 

07  
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

40 40 

Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського 
і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(ідентифікаційний код - 22780406) 

05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

051  
Економіка 

15 15 

05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

053  
Психологія 

20 20 
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07 
Управління та 
адміністрування 

072  
Фінанси, банківська 
справа та страхування 

25 25 

08  
Право 

081  
Право 

40 40 

24  
Сфера обслуговування 

242  
Туризм 

30 30 

Чернігівський інститут імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства 
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                             

(ідентифікаційний код – 22812968) 
05                      
Соціальні та поведінкові 
науки 

051  
Економіка 

30 30 

08  
Право 

081  
Право 

40 40 

Яготинський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний 
заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»                                                                                                                                                                                                                            

(ідентифікаційний код – 25896865) 

07  
  Управління та 
адміністрування 

072 
 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

50 50 

07  
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент 

30 30 

23  
Соціальна робота 

231  
Соціальна робота 

40 40 
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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) 

Код та найменування  

галузі знань;  

шифр та найменування спеціальності 

19.  Приватний заклад вищої освіти «Одеський технологічний 

університет «ШАГ» 

42084287 

 

12  

Інформаційні технології                     

122 

 Комп’ютерні науки 

20.  Приватний вищий навчальний заклад «Комп’ютерна 

академія «ШАГ» Дніпро» 

41943817 

 

12  

Інформаційні технології                    122  

Комп’ютерні науки 

21.  Державний вищий навчальний заклад «Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» 

02070884 

Криворізький економічний інститут Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

05  

Соціальні та поведінкові науки  

053  

Психологія 

22.  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

02125668 

 

22  

Охорона здоров’я  

227  

Фізична реабілітація 

23.  Чернігівський національний педагогічний університет імені 

Тараса Шевченка   

02125674 

22  

Охорона здоров’я   

225  
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 Медична психологія 

24.  22  

Охорона здоров’я   

226  

Фармація, промислова фармація 

  

 

 

 

 

 

 

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 

25.  Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького 

02125622 

 

01 освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Ліцензований обсяг- 

40 осіб 

26.  22 Охорона здоров’я  

222 Медицина 

(з правом підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства) 

 

Ліцензований обсяг- 

1200 осіб 

 

 

 

 

 



15 

 

 

І. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

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

освітньої діяльності: 

 

4.1. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти  

 

№ 

з/п 

Найменування ПТНЗ 

та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

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 

27.  Товариство з обмеженою 

відповідальності 

«Київський центр 

підготовки, перепідготовки 

і підвищення кваліфікації 

фахівців водного 

транспорту» 

30373431 

8340   

Матрос 

  

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
другий 

(базовий) 

 

4.2 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 

Ліцензований 

обсяг, 

осіб 

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) 

освіти 

28.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Миколаївський центр 

підготовки плавскладу» 

7212   

Електрогазозварник 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 
30 

перший 

(початковий), 

другий 

(базовий), 
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33367539 третій (вищий) 

29.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Миколаївський інститут 

професійного розвитку і 

освіти» 

36880420 

8162  

Оператор котельні 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

10 
третій  

(вищий) 

30.  
8232  

Зварник пластмас 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 
другий 

(базовий) 

31.  
8331  

 Тракторист 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

10 третій (вищий) 

32.  
8332  

Машиніст бульдозера 

(будівельні роботи) 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

10 третій (вищий) 

33.  8332  

Машиніст екскаватора 

одноковшового 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 10 третій (вищий) 

34.  8333  

Машиніст автовишки та 

автогідропідіймача 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 10 третій (вищий) 

35.  Державний навчальний 

заклад «Кілійський 

професійний ліцей» 

02546335 

6111  

Плодоовочівник 
первинна професійна підготовка 30 

другий 

(базовий) 

36.  Миколаївський професійний 

ліцей 

02546186 

 

5121  

Портьє 

  

первинна професійна підготовка  30 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 
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37.  

5142   

Покоївка 

  

первинна професійна підготовка  30 
другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

38.  Професійно-технічне  

училище № 38  

смт. Голованівськ 

02544997 

 

 

4121  

Офісний службовець  

(бухгалтерія) 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) 
професійно-технічне навчання 15 

39.  

4222  

Адміністратор 

первинна професійна підготовка 30 
другий 

(базовий) 
професійно-технічне навчання 15 

40.  Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» 

30373644 

Миколаївський коледж 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» 

38537722 

 

4115 Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

первинна професійна підготовка 10 
перший 

(початковий) професійно-технічне навчання  20 

41.  4121  

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

професійно-технічне навчання  30 
перший 

(початковий) 

42.  

4211  

Касир торговельного залу 

професійно-технічне навчання 20 
перший 

(початковий) 
підвищення кваліфікації 10 

43.  

4222  

Адміністратор 

первинна професійна підготовка 10 
перший 

(початковий) 
професійно-технічне навчання  20 

44.  Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» 

4115  

Секретар керівника 

(організації, підприємства, 

установи) 

первинна професійна підготовка 25 
перший 

(початковий) 
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45.  30373644 

Дубенський коледж Вищого 

навчального закладу 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» 

38537717 

4212  

Касир (в банку) 
первинна професійна підготовка 25 

перший 

(початковий) 

46.  Національний університет 

харчових технологій 

02070938 

Волинський коледж 

Національного університету 

харчових технологій 

34804384 

 

7412  

Пекар 

  

первинна професійна підготовка                                30  

професійно-технічне навчання 15  

підвищення кваліфікації 7  

7412  

Кондитер 

первинна професійна підготовка                                30  

професійно-технічне навчання 15  

підвищення кваліфікації 7  

 

 

5. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти ( припинення провадження 

частини освітньої діяльності підготовки фахівців  )  за певними професіям): 

 

5.1 Припинення  провадження частини освітньої діяльності  (зменшення ліцензованого обсягу) закладів освіти у сфері  

      професійної професійно-технічної освіти  з підготовки фахівців за певними професіям: 
 

№ 

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП 

Код за Класифікатором професій 

та назва професії 
Види професійної підготовки 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий  Встановити 

47.  Сумський державний 

університет 

05408289 

Відокремлений структурний 

7241  

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

первинна професійна підготовка 60 0 
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підрозділ «Шосткинський 

професійний ліцей Сумського 

державного університету» 

39604993 

 

5122 

Кухар 

7412  

Кондитер 

первинна професійна підготовка 60 0 

7233 

Слюсар-ремонтник 

7212  

Електрозварник ручного 

зварювання 

первинна професійна підготовка 50 0 

4112  

Оператор комп'ютерного набору 
професійно-технічне навчання 30 0 

8159  

Лаборант хімічного аналізу 

первинна професійна підготовка, 
професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації  

75 0 

4112 

Оператор комп'ютерного набору 

4115  

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

первинна професійна підготовка 60 0 

48.  Шепетівський міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат 

Хмельницької області 

21338826 

 

5220  

Продавець продовольчих товарів 
професійно-технічне навчання 25 0 

5220  

Продавець непродовольчих 

товарів 

професійно-технічне навчання 25 0 

4112  

Оператор комп'ютерного набору 
професійно-технічне навчання 30 0 

 

 

5.2 Припинення провадження частини освітньої діяльності та зменшення ліцензованого обсягу за певними професіями: 

 

№ Найменування ПТНЗ та Згідно ліцензії Після звуження 
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з/п ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП 

Код за 

Класифікатором 

професій 

та назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

 

Ліцензова-

ний обсяг 

Код за 

Класифікатором 

професій 

та назва професії 

Види 

професійної 

підготовки 

Ліцензова-

ний обсяг 

49.  Шепетівський міжшкільний 

навчально-виробничий 

комбінат Хмельницької 

області 

21338826 

 

8322 

Водій 

автотранспортних 

засобів  

(категорії В, С) 

професійно-

технічне 

навчання 

120 

8322 

Водій 

автотранспортни

х засобів  

(категорія В) 

професійно-

технічне 

навчання 

50 

 

 

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 

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 

50.  Турківський професійний ліцей 

02545815 

 

8211  
Верстатник широкого профілю 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

 

перепідготовка, підвищення кваліфікації – 20 осіб 

51.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Чернігівський 

професійний будівельний ліцей» 

03566245 

7331 
Виробник художніх виробів з 

дерева 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 
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52.   7422 

Столяр 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 

 

 

7. Різне: 

 

7.1 Про внесення змін до ліцензії на освітню діяльність.  

У зв’язку з тим, що у наказі 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, допущена помилка у 

найменуванні спеціальності 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва ( не відповідає Переліку спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 

266), на підставі якого були затверджені Акти узгодження переліку спеціальностей, а 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, включені до 

ліцензій закладів вищої освіти виправити технічну помилку у ліцензії: 

1. 

Вих. № заяви юридичної особи 12-42-993 дата 21.06.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/2019-вх-18 дата 27.06.2018 

Найменування юридичної особи Вінницький національний аграрний університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00497236 

Підстава 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 Ліцензо- 

ваний 

обсяг 

Рішення  

Зазначити Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

 галузі знань 
Код та назва спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 
Код та назва спеціальності 
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Підготовка бакалаврів 

1 
20 Аграрні 

науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

200 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

20 Аграрні 

науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва  

 

200 

Підготовка магістрів 

1 20 Аграрні 

науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

180 

наказ МОН 

№1503л від 

01.12.2016 

20 Аграрні 

науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

180 

Для відокремлених структурних підрозділів 

Чернятинський коледж  

 (адреса: 23124, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Чернятин, вул. Графа Львова, 28) 

ідентифікаційний код  05471922 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 
20 Аграрні 

науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

45 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

20 Аграрні 

науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

45 

 

2. 
 

Вих. № заяви юридичної особи 158 дата 27.06.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/2037-вх-18 дата 02.07.2018 

Найменування юридичної особи Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Немішаївський агротехнічний коледж» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33295412 

Підстава постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти» 

 

Для відокремлених структурних підрозділів 
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Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України  

“Немішаївський агротехнічний коледж”  

(адреса: 07854 Київська область, смт. Немішаєве, вулиця Технікумівська, будинок 4) 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 
20 Аграрні 

науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

50 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

20 Аграрні 

науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

50 

 

 
 

 

 

 


