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Протокол № 105
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 16 серпня 2018 р.

№ 105
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1.
Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення
ліцензованого обсягу) закладів освіти у сфері вищої освіти:
1.1.

Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Шифр та
найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

№
з/п

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

1.

Тернопільський національний економічний університет
33680120

20
201
Аграрні науки та продовольство Агрономія

200

13
Механічна інженерія

340

2.

Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»
02071180
Військовий інститут танкових військ Національного
технічного університету «Харківський політехнічний
інститут»
07905262

Код та найменування галузі знань

131
Прикладна
механіка
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти

№
з/п

3.

4.

5.

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

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління
персоналом»
00127522
Одеський інститут приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія
управління персоналом»
26006260
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний
заклад «Міжрегіональна Академія управління
персоналом»
00127522
Львівський інститут Приватного акціонерного
товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна
Академія управління персоналом»
25558766
Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова
02071091

Код та найменування галузі знань

Шифр та
найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

08
Право

081
Право

30

05
Соціальні та поведінкові науки

053
Психологія

40

22
Охорона здоров’я

226
Фармація,
промислова
фармація
(з можливістю
здійснювати
підготовку
іноземців та осіб
без громадянства)

400
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Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):

1.2.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

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

Код та найменування
галузі знань

6. Комунальний вищий навчальний заклад
28
«Вінницька академія неперервної
Публічне управління та
освіти»
адміністрування
02139682

Шифр та найменування
спеціальності

281
Публічне управління та
адміністрування

Ліцензований обсяг,
осіб
Встановити
Існуючий
(з урахуванням
строків навчання)

50

180

2. Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
2.1 Зменшення ліцензованого обсягу, припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки
фахівців за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями)
№
з/п

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

7.

Вінницький національний
аграрний університет

Код та
найменування галузі
знань

00497236
Відокремлений структурний
0305 Економіка та
підрозділ «Брацлавський
підприємництво
агроекономічний коледж»
007276767

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий
Після звуження
Д.ф.н.
З.ф.н.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
5.03050901 Бухгалтерський
облік
5.03050702 Комерційна
діяльність
5.03050801 Фінанси і кредит

130

45

0

25

0

0

75

0

0
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07 Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

175

0

075 Фінанси, банківська
справа та страхування
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

75

0

25

0

3. Відмова у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширенні провадження освітньої діяльності
(збільшення ліцензованого обсягу):
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)

8.

Релігійна організація «Вищий духовний навчальний
заклад «Таврійський християнський інститут»
24949281

9.

10.

Приватний заклад вищої освіти «Кам’янецьПодільський податковий інститут»
41757627

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності
04
Богослов’я
041
Богослов’я
07
Управління та адміністрування
071
Облік і оподаткування
07
Управління та адміністрування
072
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Фінанси, банківська справа та страхування
08
Право

11.

12.

Чорноморський національний університет імені
Петра Могили 23623471

081
Право
07
Управління та адміністрування
073
Менеджмент

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

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

13.

Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний медичний університет»
41389283

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

22
Охорона здоров’я
222
Медицина

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
4 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, розширення провадження
освітньої діяльності:
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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

Державний університет
інфраструктури та технологій
41330257
Ізмаїльське вище професійне
14.
училище Державного
університету інфраструктури та
технологій
41440953

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
(клас класифікаційного
угрупування)
7212
Електрогазозварник

Види професійної
підготовки

Ліцензовани
й обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійно-технічної)
освіти

Первинна професійна
підготовка

60 осіб

Другий (базовий)

професійно-технічне
навчання

15 осіб

Перший (початковий)

підвищення
кваліфікації

15 осіб

Перший (початковий)
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4.2. Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
№
з/п

15.

16.

17.

18.

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Хмельницький професійний
ліцей
03071176
Державний навчальний
заклад «Запорізький
професійний ліцей
залізничного транспорту»
05536567
Квасилівський професійний
ліцей
21083042

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

Види професійної підготовки

Ліцензовани
й обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Первинна професійна підготовка

25

Другий (базовий)

Первинна професійна підготовка

30

Другий (базовий)

Підвищення кваліфікації

30

Другий (базовий)

5129
Майстер
ресторанного
обслуговування

Первинна професійна підготовка

30

Другий (базовий)

7139
Опоряджувальник
будівельний

Первинна професійна підготовка

30

Другий (базовий)

Первинна професійна підготовка
Професійно-технічне навчання
Перепідготовка
Підвищення кваліфікації
Первинна професійна підготовка

30
15
15
15
30

Другий (базовий)
Перший (початковий)
Перший (початковий)
Третій (вищий)
Другий (базовий)

Професійно-технічне навчання
Перепідготовка
Підвищення кваліфікації

15
15
15
30
15
15

Перший (початковий)
Перший (початковий)
Третій (вищий)

7219
Зварник

5111
Стюард (послуги у дорозі)

19.
7212
Електрогазозварник
20.

21.

7212
Електрозварник
на
автоматичних
та
напівавтоматичних
машинах
7212
Електрозварник ручного
зварювання

Первинна професійна підготовка
Професійно-технічне навчання
Перепідготовка

Другий (базовий)
Перший (початковий)
Перший (початковий)
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Підвищення кваліфікації
Первинна професійна підготовка
Професійно-технічне навчання
Перепідготовка
Підвищення кваліфікації
Первинна професійна підготовка

15
30
15
15
15

7212
Електрозварник ручного
зварювання

Підвищення кваліфікації

20

Перший (початковий)

7233
Слюсар – ремонтник

Підвищення кваліфікації

20

Перший (початковий)

Первинна професійна підготовка,

25

Другий (базовий)

перепідготовка,

25

Перший (початковий)

підвищення кваліфікації
Первинна професійна підготовка,

25
25

Другий (базовий)
Другий (базовий)

перепідготовка,

25

Перший (початковий)

підвищення кваліфікації
Первинна професійна підготовка,

25
25

Другий (базовий)
Другий (базовий)

перепідготовка,

25

Перший (початковий)

підвищення кваліфікації

25

Другий (базовий)

22.
7219
Зварник
23.
24.

25.

26.

27.

28.

7412
Тістороб
Державний вищий
навчальний заклад
«Приазовський державний
технічний університет»
02070812
Маріупольський
машинобудівний коледж
Державного вищого
навчального закладу
«Приазовський державний
технічний університет»
04601920
Вище професійне училище
№ 94
02541119

7133
Штукатур
7212
Газорізальник
7212
Електрогазозварник

30

Третій (вищий)
Другий (базовий)
Перший (початковий)
Перший (початковий)
Третій (вищий)
Другий (базовий)
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29.
7213
Рихтувальник кузовів
30.

31.

7242
Налагоджувальник
технологічного
устаткування (електронна
техніка)
7231
Слюсар з ремонту
колісних транспортних
засобів

32.

7132
Лицювальник-плиточник
33.

34.

7241
Електромонтер з ремонту
та обслуговування
електроустаткування
7137
Електромонтажник з
освітлення та
освітлювальних мереж

Первинна професійна підготовка,

25

Другий (базовий)

перепідготовка,

25

Перший (початковий)

підвищення кваліфікації
Первинна професійна підготовка,

25
25

Другий (базовий)
Другий (базовий)

перепідготовка,

25

Перший (початковий)

підвищення кваліфікації

25

Другий (базовий)

Первинна професійна підготовка,

25

Другий (базовий)

перепідготовка,

25

Перший (початковий)

підвищення кваліфікації
Первинна професійна підготовка,

25
25

Другий (базовий)
Другий (базовий)

перепідготовка,

25

Перший (початковий)

підвищення кваліфікації
Перепідготовка,

25
30

Другий (базовий)
Перший (початковий)

підвищення кваліфікації

30

Другий (базовий)

Перепідготовка,

30

Перший (початковий)

підвищення кваліфікації

30

Другий (базовий)
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4.3 Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців у сфері професійно-технічної освіти за професіями:
№
з/п

35.

36.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Товариство з обмеженою
відповідальністю «Учбовотренажерний комплекс
«Адмірал»
37913949

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
7212
Електрогазозварник
судновий
(з можливістю
підготовки іноземців
та осіб без
громадянства)
7241
Електрик судновий
(з можливістю
підготовки іноземців
та осіб без
громадянства)

Види професійної
підготовки

Ліцензований обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

Існуючий

Встановити

Перепідготовка

25

100

Другий (базовий),
Третій (вищий)

Підвищення
кваліфікації

25

50

Другий (базовий),
Третій (вищий)
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6. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
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
37. Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення
управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій у
Волинській області
08588576

Код за Класифікатором професій
та назва професії (за класом
класифікаційного угруповання)

Види професійної підготовки, ліцензований обсяг

4223
Радіотелефоніст

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації – 20
осіб

38.

5169
Командир відділення оперативнорятувальної служби цивільного
захисту

Перепідготовка, підвищення кваліфікації – 30 осіб

39.

8333
Машиніст насосних установок
пожежно-рятувального
транспортного засобу
8323
Водій тролейбуса

Підвищення кваліфікації – 30 осіб

7132
Лицювальник-плиточник

Первинна професійна підготовка – 60 осіб,

40. Приватне акціонерне
товариство «Краматорське
автотранспортне
підприємство 11410»
03113905
41.

Державний професійнотехнічний навчальний заклад

Професійно-технічне навчання – 15 осіб,
підвищення кваліфікації – 5 осіб
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42.

43.

44.
45.
46.

47.

48.

«Привільський професійний
ліцей»
02540752

7136
Монтажник санітарно-технічних
систем

7141
Маляр
7212
Газозварник
7212
Електрозварник ручного
зварювання
7231
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

7241
Електрослюсар підземний

8311

професійно-технічне навчання – 15 осіб
Первинна професійна підготовка – 30 осіб,
професійно-технічне навчання – 15 осіб

Первинна професійна підготовка – 30 осіб,
професійно-технічне навчання – 15 осіб
Первинна професійна підготовка – 30 осіб
Первинна професійна підготовка – 30 осіб
Первинна професійна підготовка – 30 осіб,
професійно-технічне навчання – 15 осіб,
підвищення кваліфікації – 15 осіб
Первинна професійна підготовка – 30 осіб,
професійно-технічне навчання – 15 осіб,
підвищення кваліфікації – 15 осіб
Первинна професійна підготовка – 30 осіб
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49.

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Придніпровський
атестаційний центр
неруйнівного контролю і
технічної діагностики»
23365804

50.

Державний навчальний
заклад «Новояворівське вище
професійне училище»
05536969

51.

52.

Машиніст електровоза
7212 Електрогазозварник

8211
Верстатник широкого профілю

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації - 30

Первинна професійна підготовка - 30,
перепідготовка - 10,
підвищення кваліфікації - 10
Первинна професійна підготовка – 60 осіб

Державний
навчальний 4113
заклад
«Одеський
центр Оператор з обробки інформації та
професійно-технічної освіти» програмного забезпечення
Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення
кваліфікації – 15 осіб
05537377
7129
Первинна професійна підготовка – 30 осіб
Монтажник
систем
утеплення
будівель
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53.

Державний
навчальний 5122
заклад
«Одеський
центр Кухар
професійно-технічної освіти»

Первинна професійна підготовка
з 30 осіб до 60 осіб

7. РІЗНЕ
7.1. 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 ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти закладів освіти, а саме:
найменування «Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної
ради»» (ідентифікаційний код – 40717740) замінити на «Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровський педагогічний коледж»
Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код – 40717740) (підстава: рішення Дніпропетровської обласної ради сьомого
скликання одинадцятої сесії від 01.12.2017 р. № 292-11/VII; заява закладу вищої освіти від 03.08.2018 № 28);
найменування «Державний вищий навчальний заклад «Олександрійський політехнічний коледж» (ідентифікаційний код – 00216194)
замінити на Олександрійський політехнічний коледж (ідентифікаційний код – 00216194) (підстава: лист закладу вищої освіти від 07.08.2018
№ 02-1-53/14; наказ МОН від 27.02.2018 № 199).

