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Протокол № 136 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 29 травня  2019 р.                 № 136 

 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Видача ліцензії на освітню діяльність, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, 

рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу)  здобувачу ліцензії (ліцензіатам) у сфері вищої освіти: 

 

1.1 Видача ліцензії на освітню діяльність  здобувачу  ліцензії у сфері вищої освіти: 

 

Третій (освітньо-науковий) 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 

строків 

навчання) 

1.  
Інститут фізичної оптики імені О. Г. Влоха 

19173602 

10  

Природничі науки 

104  

Фізика та астрономія 
5 

 

1.2. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти,)   ліцензіатам у сфері 

вищої освіти: 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 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 

строків 
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навчання) 

2.  

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка 

02125544 

02  

Культура і мистецтво 

025  

Музичне мистецтво 

(з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб 

без громадянства) 

20 

3.  Київський національний університет театру,  

кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого  

02214171 

02  

Культура і мистецтво 

021  

Аудіовізуальне  мистецтво та 

виробництво 

10 

4.  
02  

Культура і мистецтво 

026  

Сценічне мистецтво 
10 

5.  

Сумський національний аграрний університет 

04718013 

 

10  

Природничі науки 

101  

Екологія 

(з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб 

без громадянства.) 

80 

6.  
20 Аграрні науки та 

продовольство 

202  

Захист і карантин рослин 

(з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб 

без громадянства.) 

80 

 

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 

строків 
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навчання) 

7.  

Українська інженерно-педагогічна академія 

02071228 

01 Освіта/Педагогіка 

015 

Професійна освіта  

(Харчові технології) 

40 

8.  01 Освіта/Педагогіка 

015  

Професійна освіта 

(Машинобудування) 

50 

9.  
Київський національний торговельно-економічний 

університет 

01566117 

07  

Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 
50 

10.  
07  

Управління та 

адміністрування 

076  

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

50 

11.  Уманський державний педагогічний університет  

імені Павла Тичини 

02125639 

05  

Соціальні та поведінкові 

053  

Психологія 
50 

12.  
23  

Соціальна робота 

231  

Соціальна робота 
50 

13.  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»  

01597997 

08 

Право 

081 

Право 
120 

 

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 

строків 

навчання) 
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14.  
Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка 

00493741 

20  

Аграрні науки та 

продовольство 

204  

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

100 

15.  
Національний університет водного господарства та 

природокористування 

02071116 

03  

Гуманітарні науки 
034 Культурологія 200 

16.  
Запорізький національний технічний університет  

02070849 

19  

Архітектура та 

будівництво 

191  

Архітектура та  

містобудування 

260 

17.  

Рівненський державний гуманітарний університет 

25736989 

07  

Управління та 

адміністрування 

075  

Маркетинг 
100 

18.  01 Освіта/Педагогіка 

015  

Професійна освіта (Сфера 

обслуговування) 

120 

19.  

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

01566117 

Харківський торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 

33297933 

07  

Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 
200 

20.  
Хмельницький національний університет 

02071234 

19  

Архітектура та 

будівництво 

192  

Будівництво та цивільна 

інженерія 

120 

21.  
Мукачівський кооперативний торговельно-

економічний коледж  

01788208 

07  

Управління та 

адміністрування 

076  

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

40 
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22.  
Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 

02125094 

22  

Охорона здоров’я   

227  

Фізична терапія, ерготерапія 
180 

23.  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»  

01597997 

28  

Публічне управління та 

адміністрування 

281  

Публічне управління та 

адміністрування 

460 

24.  

Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

02125266 

01 Освіта/Педагогіка 
016  

Спеціальна освіта 
200 

25.  
Сумський національний аграрний університет 

04718013 

24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм   

(з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб 

без громадянства) 

160 

 

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 

строків 

навчання) 

26.  
Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка  

02070944 

20  

Аграрні науки та 

продовольство 

206  

Садово-паркове господарство 
50 

27.  
Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі»  

01597997 

03 

Гуманітарні науки 

035  

Філологія 
50 
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28.  
Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв 

02214142 

03  

Гуманітарні науки 
034 Культурологія 50 

29.  
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

02138872 
01 Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Історія) 
30 

30.  
Київський національний університет технологій та 

дизайну 

02070890 

16  

Хімічна та біоінженерія 

162 

Біотехнології та біоінженерія 
60 

 

 

1.3. Розширення провадження освітньої діяльності  ліцензіатам з метою підготовки  іноземців та осіб без громадянства: 
 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого 

структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Рівень вищої 

освіти 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строків навчання) 

31.  

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

02071180 

бакалавр 14  

Електрична  інженерія 

144  

Теплоенергетика 

180 

магістр 110 

32.  
бакалавр 14  

Електрична інженерія 

145  

Гідроенергетика 

160 

магістр 30 

33.  
бакалавр 18  

Виробництво та 

технології 

185  

Нафтогазова інженерія та 

технології 

380 

магістр 160 

34.  
бакалавр 26  

Цивільна безпека 

263  

Цивільна безпека 

120 

магістр 80 

35.  бакалавр 11  113  175 
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магістр 
Математика та 

статистика 

Прикладна математика 
72 

36.  бакалавр 

18  

Виробництво та 

технології 

181  

Харчові технології 
210 

37.  магістр 

18  

Виробництво та 

технології 

181  

Харчові технології 
120 

38.  бакалавр 
27  

Транспорт 

273  

Залізничний транспорт 
400 

39.  магістр 
27  

Транспорт 

273  

Залізничний транспорт 
120 

40.  
бакалавр 

27  

Транспорт 

274  

Автомобільний 

транспорт 

320 

магістр 160 

41.  бакалавр 
12  

Інформаційні технології 

124  

Системний аналіз 
80 

42.  магістр 
12  

Інформаційні технології 

124  

Системний аналіз 
50 

43.  

Сумський державний університет 

05408289 бакалавр 
13  

Механічна інженерія 

133  

Галузеве 

машинобудування 

400 

магістр 200 

44.  

Харківський національний 

педагогічний університет 

імені Г. С. Сковороди 

02125585 

третій 

(освітньо-

науковий рівень) 

09  

Біологія 

091  

Біологія 
40 

45.  бакалавр 01 Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта  

(Фізична культура) 

400 
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46.  магістр 01 Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта  

(Фізична культура) 

60 

47.  

Сумський національний аграрний 

університет 

04718013 

бакалавр 20  

Аграрні науки та 

продовольство 

208  

Агроінженерія 

1000 

магістр 300 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) 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 

Ліцензований обсяг, осіб  

Існуючий 

Встановити 

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

48.  
Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

02136554 

06 

Журналістика 

061  

Журналістика 
175 900 

 

 

2.  Звуження провадження освітньої діяльності  ліцензіатам у сфері вищої освіти : 

 

2.1 Зменшення ліцензованого обсягу та припинення провадження частини освітньої діяльності  у сфері вищої освіти:  

 

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

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

найменування галузі 

знань 

спеціальності 
Існуючий 

(д.ф.н./з.ф.н./в.ф.) 

Після звуження 

(д.ф.н./з.ф.н./в.ф) 

49.  Національна академія Служби безпеки 

України 

20001823 

 

Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями 

Підготовка бакалаврів 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

6.160103 Організація 
захисту інформації з 
обмеженим доступом 

100/100/0 25/10/0 

0304 Право 6.030401 Правознавство 290/340/0 15/10/0 

1701 Інформаційна 
безпека 

6.180103 Управління 
інформаційною безпекою 

50/30/0 0/5/0 

Шифр та  

найменування галузі 

знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, осіб  

Існуючий Після звуження 

Підготовка бакалаврів 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 100 60 

08 Право 081 Право 300 75 

12 Інформаційні 
технології 

125 Кібербезпека 80 30 

Підготовка магістрів 

08 Право 081 Право 300 75 

12 Інформаційні 
технології 

125 Кібербезпека 50 30 

07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 120 35 
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Припинення частини провадження освітньої діяльності за спеціальностями 

Шифр та  

найменування галузі 

знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, осіб  

Існуючий 
(д.ф.н./з.ф.н./в.ф.) 

Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н./в.ф) 

Підготовка бакалаврів 

0203 Гуманітарні 
науки 

6.020303 Філологія 50/50/0 0 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

6.160102 Державна 
безпека 

100/50/0 0 

Підготовка спеціалістів 

0203 Гуманітарні 
науки 

7.02030304 Переклад 50/50/0 0 

0304 Право 
7.03040101 
Правознавство 

140/140/0 0 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

7.16010201 Державна 
безпека 

150/0/0 0 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

7.16010203 Організація 
захисту інформації з 
обмеженим доступом 

50/50/0 0 

Перепідготовка спеціалістів 

0304 Право 
7.03040101 
Правознавство 

0/100/0 0 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 

7.16010203 Організація 
захисту інформації з 

0/100/0 0 
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кордону обмеженим доступом 

Підготовка магістрів 

0203 Гуманітарні 
науки 

8.02030304 Переклад 40/40/0 0 

0304 Право 
8.03040101 
Правознавство 

150/150/0 0 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

8.16010201 Державна 
безпека 

150/0/0 0 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

8.16010202 Забезпечення 
державної безпеки 

150/0/0 0 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

8.16010203 Організація 
захисту інформації з 
обмеженим доступом 

50/20/0 0 

1601 Військові науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

8.16010204 Управління у 
сфері забезпечення 
державної безпеки 

0/50/0 0 

1701 Інформаційна 
безпека 

8.17010301 Управління 
інформаційною безпекою 

25/25/0 0 

Підготовка спеціалістів 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія 100 0 
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07 Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 100 0 

08 Право 081 Право 250 0 

25 Воєнні науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

251 Державна безпека 150 0 

 

 

 

 

3. Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) ліцензіатам  у 

сфері вищої освіти: 
 

3.1. 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 

50.  Черкаський державний технологічний університет 

05390336 

20  

Аграрні науки та продовольство 

203  

Садівництво та виноградарство 

51.  Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет» 

02070758 

07  

Управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
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52.  Приватний вищий навчальний заклад «Медико-природничий 

університет» 

41149112 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова фармація 

 

 

 

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 

53.  Рівненський державний гуманітарний університет 

25736989 

23  

Соціальна робота 

231  

Соціальна робота 

54.  Приватний вищий навчальний заклад «Медико-природничий 

університет» 

41149112 

22  

Охорона здоров’я 

221  

Стоматологія 

55.  Черкаський державний технологічний університет 

05390336 

19  

Архітектура та будівництво  

192  

Будівництво та цивільна інженерія 
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3.2  Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності  ліцензіатам у сфері вищої освіти з можливістю здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства: 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП 

ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

ВСП) 

Рівень вищої освіти 

Код та найменування  

галузі знань;  

шифр та найменування спеціальності 

56.  Черкаський 

державний 

технологічний 

університет 

05390336 

 

бакалавр 03  

Гуманітарні науки 

035  

Філологія 

57.  магістр 03  

Гуманітарні науки 

035  

Філологія 

58.  бакалавр 05  

Соціальні та поведінкові науки 

051  

Економіка 

59.  магістр 05  

Соціальні та поведінкові науки 

051  

Економіка 

60.  бакалавр  07 

Управління та адміністрування 

071  

Облік і оподаткування 

61.  магістр 07 

Управління та адміністрування 
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071  

Облік і оподаткування 

62.  бакалавр 07  

Управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

63.  магістр 07  

Управління та адміністрування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

64.  бакалавр 14  

Електрична інженерія 

141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

65.  магістр 14 Електрична інженерія 

141 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

66.  бакалавр 24 

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 

4.  Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування освітньої 

діяльності за професією збільшення ліцензованого обсягу) здобувачу ліцензії (ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) 

освіти: 

 

4.1. Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії 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 

67.  Андрушівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 

Житомирської області 

20410119 

8322  

Водій автотранспортних 

засобів категорії «С1» 

професійно-технічне навчання 30 
перший 

(початковий) 

4.2. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування освітньої діяльності за професією) 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 

68.  Професійно-технічне  

училище № 16 

 м. Мала Виска 

03070722 

7219  

Зварник 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) підвищення кваліфікації 15 

перепідготовка 15 
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69.  Вінницький національний 

аграрний університет 

00497236 

Ладижинський коледж 

Вінницького національного 

аграрного університету 

00727713 

 4113  

Оператор з обробки інформації 

та програмного забезпечення 

професійно-технічне навчання 15 
перший  

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
перший  

(початковий) 

70.  
7231   

Слюсар з ремонту колісних 

транспортних засобів 

професійно-технічне навчання 30 
перший  

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
перший  

(початковий) 

71.  7242 

Слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів та 

автоматики (електроніка) 

професійно-технічне навчання 30 
перший  

(початковий) 

підвищення кваліфікації 15 
перший  

(початковий) 

72.  8331   

Тракторист-машиніст 

сільськогоподарського 

виробництва (категорія «D1») 

підвищення кваліфікації 15 
перший  

(початковий) 

8331   

Тракторист-машиніст 

сільськогоподарського 

виробництва (категорія «E1,E2») 

підвищення кваліфікації 15 
перший  

(початковий) 

8331   

Тракторист-машиніст 

сільськогоподарського 

виробництва (категорія «Н») 

підвищення кваліфікації 15 
перший  

(початковий) 
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5. Відмовити у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширенні провадження освітньої діяльності ) здобувачам 

ліцензій ( ліцензіатам)  у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 

 

 

5.1. На підставі встановлення невідповідності ліцензіата 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 

73.  Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Навчально-виробничий центр 

«Професійна безпека»» 

33782727 

8333  

Машиніст крана (кранівник) 

професійно-технічне навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації –  

10 осіб 

74.  Державний навчальний заклад 

«Тернопільський центр професійно-

технічної освіти» 

03072170 

4223  

Оператор поштового зв’язку 

первинна професійна підготовка –  

30 осіб 

 

 


