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Протокол № 139 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 19 червня  2019 р.                 № 139 

 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

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

ліцензованого обсягу)  ліцензіатам  у сфері вищої освіти: 

 

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

Державний вищий навчальний заклад «Івано-

Франківський національний медичний університет» 

02010758 

22  

Охорона  здоров’я 

228 

 Педіатрія 
40 

2.  
Херсонська державна морська академія 

35219930 

27  

Транспорт 

271  

Річковий та морський транспорт 
10 

 
Третій (освітньо-творчий) рівень вищої освіти 

 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи та ідентифікаційний 

код 

(найменування відокремленого структурного 

підрозділу та ідентифікаційний код відокремленого 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг,осіб 

(з урахуванням 

строків 
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структурного підрозділу) навчання) 

3.  

Національна музична академія України імені П. І. 

Чайковського 

02214188  

 

02  

Культура і мистецтво 

025  

Музичне мистецтво  

(з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб без 

громадянства) 

50 

4.  
02  

Культура і мистецтво 

026  

Сценічне мистецтво  

(з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб без 

громадянства) 

50 

 

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) 

5.  
Українська інженерно-педагогічна академія 

02071228 

03  

Гуманітарні науки 

032  

Історія та археологія 
120 

6.  

Чернігівський національний технологічний 

університет 

05460798 

01 Освіта/Педагогіка 
017  

Фізична культура і спорт 
120 

 

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 
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навчання) 

7.  

Сумський державний університет 

05408289 

 

22 

 Охорона здоров’я 

229  

Громадське здоров’я 

(з можливістю підготовки 

іноземців та осіб без 

громадянства) 

60 

8.  Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова 

02071151 

 

15  

Автоматизація та 

приладобудуванн 

151  

Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

60 

9.  

16  

Хімічна та 

біоінженерія 

161  

Хімічні технології та інженерія 
60 

10.  Університет державної фіскальної служби України 

40233365 

 

01  

Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта (Історія) 
60 

11.  
01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Математика) 
60 

 

 

1.2   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) 

12.  
Національний технічний університет 

«Харківсткий політехнічний 
магістр 

01  

Освіта/Педагогіка 

011  

Освітні, педагогічні 
200 
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інститут» 

02071180 

науки 

13.  бакалавр 
01  

Освіта/Педагогіка 

017  

Фізична культура і спорт 
240 

14.  магістр 
01  

Освіта/Педагогіка 

017  

Фізична культура і спорт 
40 

15.  бакалавр 

05  

Соціальні та поведінкові 

науки 

053  

Психологія 
400 

16.  
бакалавр 

10  

Природничі науки 

105  

Прикладна фізика та 

наноматеріали 

160 

магістр 60 

17.  бакалавр 
12  

Інформаційні технології 

121  

Інженерія програмного 

забезпечення 

540 

18.  магістр 
12  

Інформаційні технології 

121  

Інженерія програмного 

забезпечення 

80 

19.  
бакалавр 

13  

Механічна інженерія 

131  

Прикладна механіка 

680 

магістр 310 

20.  

бакалавр 

15 Автоматизація та 

приладобудування 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

1480 

магістр 540 

третій 

(освітньо-науковий) 

рівень 

80 

21.  

бакалавр 
15 Автоматизація та 

приладобудування 

153  

Мікро- та наносистемна 

техніка 

85 

магістр 30 
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22.  бакалавр 

17  

Електроніка та 

телекомунікації 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 
190 

23.  

Сумський державний університет 

05408289 
бакалавр 

07 

Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 

400 

магістр 500 

24.  
третій 

(освітньо-науковий) 

рівень 

07 

Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 
60 

25.  
третій 

(освітньо-науковий) 

рівень 

07  

Управління та 

адміністрування 

076  

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

40 

26.  

бакалавр 11  

Математика та 

статистика 

113  

Прикладна математика 

140 

магістр 70 

27.  

Сумський державний педагогічний 

університет  

імені А. С. Макаренка 

02125510 

бакалавр 
02  

Культура і мистецтво 

024  

Хореографія 
80 

28.  
Державний заклад «Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України» 

02010681 

магістр 
22  

Охорона здоров’я 
221 Стоматологія 1500 

29.  магістр 
22  

Охорона здоров’я 

222  

Медицина 
5400 

30.  магістр 
22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова 

фармація 

900 
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31.  бакалавр 
22  

Охорона здоров’я 

227  

Фізична терапія, 

ерготерапія 

360 

 

 

 

 

1.3. 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) 

32.  
Харківський національний університет 

внутрішніх справ 

08571096 

26  

Цивільна безпека 

262  

Правоохоронна діяльність 
730 4000 

 

 
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  

Існуючий 

Встановити 

(з урахуванням 

строків 

навчання) 

33.  
Херсонський державний університет 

02125609 

03  

Гуманітарні 

науки 

032  

Історія та археологія 
5 20 



7 

34.  
Кременчуцький національний університет  

імені Михайла Остроградського 

05385631 

01 

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (інформатика) 
5 40 

35.  

Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

02125510 

 

02 

Культура і 

мистецтво 

024  

Хореографія 

(з можливістю здійснення 

підготовки іноземців та осіб без 

громадянства) 

16 70 

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:  

 
№

 з/п 
Найменування ВНЗ та 
ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 
ідентифікаційний код ВСП) 

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) 

1.  Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний 
університет» 
02070832 
 

Зменшення ліцензованого обсягу за напрямами підготовки: 

Підготовка бакалаврів 

0203 Гуманітарні 
науки 

6.020301   Філософія 40/20/0 15/5/0 

0203 Гуманітарні 
науки 

6.020302   Історія 80/80/0 25/30/0 

0203 Гуманітарні 
науки 

6.020303   Філологія 360/260/0 150/100/0 

0301 Соціально-
політичні науки 

6.030102   Психологія 50/30/0 15/5/0 

0301 Соціально-
політичні науки 

6.030103  
Практична психологія 

20/20/0 14/20/0 

0301 Соціально-
політичні науки 

6.030104   Політологія 40/40/0 20/20/0 

0302 Міжнародні 
відносини 

6.030201  
Міжнародні відносини 

30/30/0 20/10/0 
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0302 Міжнародні 
відносини 

6.030202  
Міжнародне право 

30/30/0 20/25/0 

0302 Міжнародні 
відносини 

6.030203  
Міжнародні економічні 
відносини 

60/30/0 40/30/0 

0302 Міжнародні 
відносини 

6.030204  
Міжнародна інформація 

30/20/0 25/15/0 

0302 Міжнародні 
відносини 

6.030205   Країнознавство 30/30/0 20/10/0 

0302 Міжнародні 
відносини 

6.030206  
Міжнародний бізнес 

30/30/0 10/10/0 

0303 Журналістика та 
інформація 

6.030301  Журналістика 30/30/0 17/15/0 

0303 Журналістика та 
інформація 

6.030302  
Реклама і зв’язки з 
громадськістю (за видами 
діяльності) 

30/30/0 10/5/0 

0304 Право 6.030401   Правознавство 200/160/0 100/50/0 

0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030503  
Міжнародна економіка 

30/20/0 15/5/0 

0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030504   
Економіка підприємства 

70/50/0 20/15/0 

0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030505  
Управління персоналом 
та економіка праці 

50/25/0 10/8/0 

0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030507   Маркетинг 25/20/0 6/10/0 

0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030508  
Фінанси і кредит 

50/45/0 20/15/0 

0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030509  
Облік і аудит 

70/60/0 15/15/0 

0305 Економіка та 
підприємництво 

6.030601   Менеджмент 30/0/0 10/0/0 
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0401 Природничі 
науки 

6.040101   Хімія* 70/0/0 30/0/0 

0401 Природничі 
науки 

6.040106  
Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування* 

35/0/0 10/0/0 

0402 Фізико-
математичні науки  

6.040201   Математика* 115/90/0 20/25/0 

0402 Фізико-
математичні науки  

6.040203   Фізика* 100/0/0 15/0/0 

0402 Фізико-
математичні науки 

6.040204  
Прикладна фізика 

45/0/0 8/0/0 

0403 Системні науки 
та кібернетика  

6.040301  
Прикладна математика 

80/0/0 15/0/0 

0403 Системні науки 
та кібернетика  

6.040302  
Інформатика 

25/25/0 17/4/0 

0501 Інформатика та 
обчислювальна 
техніка  

6.050101  
Комп’ютерні науки 

100/60/0 25/10/0 

0501 Інформатика та 
обчислювальна 
техніка  

6.050102  
Комп’ютерна інженерія 

40/0/0 25/0/0 

0501 Інформатика та 
обчислювальна 
техніка  

6.050103  
Програмна інженерія 

100/60/0 20/10/0 

0505 
Машинобудування та 
матеріалообробка  

6.050502  
Інженерна механіка 

50/50/0 15/5/0 

0508 Електроніка  
6.050801  
Мікро- та 
наноелектроніка 

45/0/0 7/0/0 
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0508 Електроніка  
6.050802  
Електронні пристрої та 
системи 

30/0/0 10/0/0 

0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка 
та інформаційно-
вимірювальні 
технології  

6.051003   
Приладобудування 

30/30/0 5/15/0 

0601 Будівництво та 
архітектура  

6.060101   Будівництво 50/50/0 25/20/0 

0801 Геодезія та 
землеустрій  

6.080101  
Геодезія, картографія та 
землеустрій 

50/30/0 25/20/0 

0901 Сільське 
господарство і 
лісництво 

6.090101   Агрономія 30/25/0 12/6/0 

0901 Сільське 
господарство і 
лісництво 

6.090103  
Лісове і садово-паркове 
господарство 

30/15/0 14/15/0 

1401 Сфера 
обслуговування 

6.140101  
Готельно-ресторанна 
справа 

50/30/0 23/15/0 

1401 Сфера 
обслуговування 

6.140103   Туризм 70/50/0 45/30/0 

1701 Інформаційна 
безпека 

6.170101  
Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем 

25/0/0 15/0/0 

1701 Інформаційна 
безпека 

6.170102  
Системи технічного 
захисту інформації 

25/0/0 12/0/0 

2.  Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 
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02071240 
 Шифр та 

найменування галузі 
знань 

Код та найменування 
спеціальності 

Ліцензований обсяг, осіб 

Існуючий Після звуження 

Підготовка бакалаврів 

24 Сфера 
обслуговування 

242 Туризм 210 150 

3.  Сумський національний аграрний 

університет 

04718013 

 

Зменшення ліцензованого обсягу зі спеціальності 

Шифр та 
найменування галузі 

знань 

Код та найменування 
спеціальності 

Ліцензований обсяг, осіб 

Існуючий Після звуження 

Підготовка бакалаврів 

20  
Аграрні науки та 
продовольство 

204  
Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

250 100 

 

 

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

ліцензованого обсягу) ліцензіатам  у сфері вищої освіти: 

 

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

36.  Харківський національний 

аграрний університет 

 ім. В. В. Докучаєва 

02070967 

 

10  

Природничі науки 

101 

 Екологія 

37.  19  

Архітектура та будівництва  

193  

Геодезія та землеустрій 

38.  20  

Аграрні науки та продовольство 201  

Агрономія 
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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 

39.  Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

02138872 

01 Освіта/Педагогіка 

016  

Спеціальна освіта 

40.  Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

02070921 

12  

Інформаційні технології  

122  

Комп’ютерні науки 

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без громадянства) 
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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 

41.  Сумський державний педагогічний університет  

імені А. С. Макаренка 

02125510 

01 

Освіта/Педагогіка 

016  

Спеціальна освіта 

42.  Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

02070921 

12  

Інформаційні технології  

122  

Комп’ютерні науки 

(з можливістю здійснення підготовки іноземців та осіб без 

громадянства) 

 

 

 

 

ІІ. ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА ДЛЯ ОСІБ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

 

4.  Розширення провадження освітньої діяльності ліцензіатам  у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою: 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування відокремленого 

структурного підрозділу та 

ідентифікаційний код відокремленого 

структурного підрозділу) 

Код та 

найменування 

галузі знань 

Шифр 

та найменування 

спеціальності, 

освітня програма 

Вид освітньої діяльності 

Ліцензова-

ний обсяг, 

осіб 
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43.  Державний вищий навчальний заклад 

«Івано-Франківський національний 

медичний університет» 

02010758 

22  

Охорона здоров’я 

221  

Стоматологія 
інтернатура  500 

44.  

22  

Охорона здоров’я 

222  

Медицина 
інтернатура 1300 

45.  

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова 

фармація 

інтернатура 300 

46.  

22  

Охорона здоров’я 

228  

Педіатрія 
інтернатура 200 
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ІІІ. ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА 

 

5. Видача ліцензій на провадження освітньої  діяльності, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової 

спеціальності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері фахової передвищої освіти: 

 

5.1. Видача ліцензій на провадження освітньої  діяльності здобувачам  ліцензій у сфері фахової передвищої освіти: 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування Відокремленого структурного 

підрозділу  ВНЗ та ідентифікаційний код 

Відокремленого структурного підрозділу) 

Код  

та найменування галузі 

знань 

Шифр 

та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строків навчання) 

47.  

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

04837462 

Коледж бізнесу та аналітики Національної академії 

статистики, обліку та аудиту. 

20780307 

12  

Інформаційні технології  

121  

Інженерія програмного 

забезпечення 

120 

 

 
5.  Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) ліцензіатам  у сфері фахової передвищої освіти: 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування Відокремленого структурного 

підрозділу  ВНЗ та ідентифікаційний код 

Відокремленого структурного підрозділу) 

Код  

та найменування галузі 

знань 

Шифр 

та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

(з урахуванням 

строків навчання) 

48.  

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 

міжнародний університет» 

21595240 

Відокремлений структурний підрозділ Приватного 

вищого навчального закладу «Київський міжнародний 

університет» - «Коледж Київського міжнародного 

університету» 

37498756 

19  

Архітектура та будівництво 

192  

Будівництво та цивільна 

інженерія 

200 
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ІV. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

 
6.  Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності, розширення провадження освітньої діяльності здобувачу ліцензії 

(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: 
 
6.1.  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 

49.  Приватне акціонерне товариство 

«ІСРЗ» 

32333962 

8211  

Токар 
професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

15 

перший 

(початковий), 

другий (базовий) 

50.  Державне підприємство 

«Донецький експертно-технічний 

центр Держпраці» 

23182908 

 

7212 

Електрогазозварник 
професійно-технічне навчання 10 

перший 

(початковий) 

7212 

Електрогазозварник 
перепідготовка 5 

перший 

(початковий) 

7212 

Електрогазозварник 
підвищення кваліфікації 5 

перший 

(початковий) 
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6.2. 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 

51.  Хмельницький професійний 

ліцей 

03071176 

7212 

Електрогазозварник 

первинна професійна 

підготовка 
25 

другий  

(базовий) 

7212 

Електрогазозварник 
професійно-технічне навчання 25 

перший 

(початковий) 

7212 

Електрогазозварник 
підвищення кваліфікації 15 

другий  

(базовий) 

52.  Державний навчальний заклад 

«Городищенський професійний 

ліцей» 

00389305 

7436  

Швачка 

первинна професійна 

підготовка за професією 
25 

другий  

(базовий) 

7436  

Швачка 
професійно-технічне навчання 15 

перший 

(початковий) 

53.  Сумський державний 

університет 

05408289 

7212 

Електрозварник ручного 

зварювання 

професійно-технічне навчання 15 
перший 

(початковий) 

54.  Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Дніпровський центр 

професійно-технічної освіти» 

02541409 

7141 

Маляр 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

55.  
7233 Слюсар з 

механоскладальних робіт 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

56.  Вище професійне училище № 94 

02541119 7241 

Електромонтажник силових 

мереж та електроустаткування 

 

первинна професійна 

підготовка 
30 

другий 

(базовий) 

професійно-технічне навчання 30 
перший 

(початковий) 

підвищення кваліфікації 30 
другий 

(базовий) 
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7.  Звуження провадження освітньої діяльності ліцензіатів у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (припинення 
провадження частини освітньої діяльності) за певними професіям): 

 
7.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців за певними професіями: 

 
№

 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 

57.  Державний професійно-
технічний навчальний заклад 
«Конотопський професійний 
аграрний ліцей» 
02547333 
 

4121 
Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних 
4121 
Офісний службовець 
(бухгалтерія) 
4211  
Касир (на підприємстві, в 
установі, організації) 

первинна професійна 

підготовка 
60 0 

58.  Старосалтівський професійний 
аграрний ліцей 
05537650 
 

5122  
Кухар 

первинна професійна 
підготовка,  
професійно-технічне навчання 

90 0 

8331 
Тракторист-машиніст сільсько-
господарського виробництва 
(категорія «A», «B») 
8322  
Водій автотранспортних засобів 
(категорія «C») 

первинна професійна 
підготовка 

30 0 

4112 
Оператор комп'ютерного набору 
4121  
Конторський (офісний) 
службовець (бухгалтерія) 

первинна професійна 
підготовка 

30 0 

4112 
Оператор комп'ютерного набору 

первинна професійна 
підготовка 

30 0 
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7.2. Припинення  провадження частини освітньої діяльності  ліцензіатів 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 Види професійної 

підготовки 

Ліцензова- 

ний обсяг 
Існуючий Після звуження 

59.  Міжрегіональний центр 

професійної перепідготовки 

звільнених у запас 

військовослужбовців  

м. Кривого Рогу 

Дніпропетровської області 

05536113 

 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва 

категорія A1, A2 

8322 

Водій автотранспортних 

засобів 

8322 

Водій автотранспортних 

засобів категорія В, C 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва 

категорія A1 
8322 

Водій автотранспортних 

засобів 

8322 

Водій автотранспортних 

засобів категорія  C 

первинна професійна 

підготовка 
30 

5141 

Перукар (перукар-модельєр) 

5141 

Манікюрник 

5141  

Візажист 

5141 

Перукар (перукар-

модельєр) 

5141 

Манікюрник 

первинна професійна 

підготовка 
30 
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60.  Плужненський професійний 

аграрний ліцей 

02548452 

 

6141 

Лісник 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва 

категорія A1, A2 

8322 

Водій автотранспортних 

засобів категорія C1 

6141 

Лісник 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва 

категорія A1 

8322 

Водій автотранспортних 

засобів категорія C1 

первинна професійна 

підготовка 
25 

 

 

8. . Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності ( розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам 

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

 

8.1. 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 

61.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРОМИСЛОВІ 

РЕМОНТИ» 

40799891 

7241 

Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту 

устаткування 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації –  

20 осіб 

62.  Кропивницьке вище професійне 

училище 

02545028 

 

7242  

Монтажник радіоелекронної апаратури та 

приладів 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 
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63.  Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя 

05408102 

Зборівський коледж Тернопільського 

національного технічного університету  

імені Івана Пулюя 

21156189 

5129  

Майстер ресторанного обслуговування 

первинна професійна підготовка – 25 осіб 

64.  7412  

Кондитер 

первинна професійна підготовка  – 

 25 осіб 

65.  Регіональний центр професійної освіти  

ім. О. С. Єгорова 

02544833 

7411 

Обвалювальник м’яса 

первинна професійна підготовка  - 25 осіб 

професійно-технічне навчання  - 15 осіб 

підвищення кваліфікації  -  

10 осіб 

7411 

Формувальник ковбасних виробів 

первинна професійна підготовка  - 25 осіб 

професійно-технічне навчання  - 15 осіб 

підвищення кваліфікації  -  

10 осіб 

66.  7433 

Кравець 

первинна професійна підготовка  - 60 осіб 

професійно-технічне навчання  - 25 осіб 

підвищення кваліфікації  -  

15 осіб 

67.  7435 

Закрійник 

первинна професійна підготовка  - 30 осіб 

професійно-технічне навчання  - 15 осіб 

 

68.  7436 

Швачка 

первинна професійна підготовка  - 60 осіб 

професійно-технічне навчання  - 25 осіб 
підвищення кваліфікації - 15 осіб 

69.  9322 

Жилувальник м’яса та субпродуктів 

первинна професійна підготовка  - 25 осіб 

професійно-технічне навчання – 15 осіб  

підвищення кваліфікації  - 10 осіб 

70.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Сарненський 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «А1») 

первинна професійна підготовка  - 30 осіб 
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професійний аграрний ліцей» 

02547197 

8331  

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва (категорія «А1») 

професійно-технічне навчання – 30 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «А2») 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «В1») 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «В2») 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «С») 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «D1») 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «E1») 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «G1») 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
виробництва (категорія «G2») 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

71.  Професійно-технічне училище № 2 м. 

Дніпро 

02541349 

 

7221  

Коваль ручного кування 

Професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації – 

30 осіб 

72.  Комунальний заклад «Межиріцький 

ліцей 

 ім. І. С. Обдули» Межиріцької 

сільської ради» 

8331  

Тракторист-машиніст сількогоспо-дарського 

виробництва 

професійно-технічне навчання – 25 осіб 
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26369576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Різне. 

 

9.1.Переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти Таврійському національному університеті 

імені В. І. Вернадського 
  Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 та частини сьомої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», підпункту 2 частини сьомої та частини восьмої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», даних в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти Таврійському національному університету імені В. І. Вернадського на підставі ліцензії Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського (ідентифікаційний код юридичної особи – 02070967) та ліцензії Донецької державної музичної академії 

імені С. С. Прокоф’єва (ідентифікаційний код юридичної особи – 02214136), а саме доповнивши: 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського (ідентифікаційний код юридичної особи – 02070967) 

 Шифр та 

найменування 

галузі знань  

Код та 

найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, осіб  

денна форма навчання 

Номер рішення за кожною спеціальністю (протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому приймалося рішення до даної спеціальності) 

Підготовка магістрів 

0202 

Мистецтво 

8.02020401 

Музичне 

мистецтво 

25 
рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол № 88, наказ МОН від 

01.07.2011 р.,  № 2487-Л 
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Інші види освітньої діяльності 

 Підготовка іноземців та осіб без 

громадянства за акредитованими 

напрямами підготовки 

(спеціальностями)  

в межах ліцензованих 

обсягів відповідних 

напрямів (спеціальностей) 

рішення АК від 22 вересня 2014 р., протокол № 112, наказ МОН від 

02.10.2014 р., № 2866-л 

(підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 25.10.2018 № 1151 «Про реорганізацію Донецької державної музичної академії імені 

С. С. Прокоф’єва», лист закладу вищої освіти від 14.06.2019 № 09/01-673 (вх. МОН №2195/0/10-19 від 14.06.2019) 

1. Визнати ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти Донецької державної музичної академії імені С. С. Прокоф’єва  (серія АД 

№ 072647 від 14.08.2012 р.) недійсною. 

 

 

9.3. 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 ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  Великоанадольського лісового 

коледжу (ідентифікаційний код юридичної особи – 00993923), а саме: 

найменування Великоанадольський лісовий коледж замінити на Великоанадольський лісотехнічний коледж імені Віктора Єгоровича 

фон Граффа(підстава: наказ Міністерства освіти і науки України від 28.09.2018 № 1030 «Про перейменування та присвоєння імені 

Великоанадольському лісовому коледжу»; лист закладу освіти від 16.05.2019 р. № 262 (вх. МОН від 05.06.2019 № 15327/0/1-19).  

 

9.2. Про внесення змін до ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти. 

 

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: 
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Вих. № заяви юридичної особи 01-20-17-894 дата 03.06.2019 
Вх. № заяви юридичної особи 15443/0/1-19 дата 06.06.2019 
Найменування юридичної особи Львівський національний аграрний університет 
Ідентифікаційний код юридичної особи 00493735 
Найменування відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи 

Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету 

Ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи 

34387404 

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 

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 

 
 

 


