
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності 
(започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня вищої освіти):

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

Перший (бакалаврський) рівень

№
з/п

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний 

код ВСІ!) Код та найменування галузі знань Шифр та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

• • '.V

1. Приватний вищий навчальний заклад 
«Міжнародний коледж медицини» 
37788298

22
Охорона здоров'я

226
Фармація, промислова 
фармація

40

2. Національний університет біоресурсів і 
природокористу ван ня У країн и 
00493706
Відокремлений структурний підрозділ 
«Рівненський коледж Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування У країни» 
40266301

12
Інформаційні технології

121
Інженерія програмного 
забезпечення

30 ■

3. Національний університет біоресурсів і 
природокористування У країни 
00493706 ' * 
Відокремлений підрозділ 1 Іаціонального 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
« Ь е режа не ь к и й а і роте хнічний і н статут» 
34492201

13
Механічна інженерія

133
Гал у зеве машин обу д у ва н н я 50



Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України 
«Бережанський агротехнічний інститут» 
34492201

4. Державний університет інфраструктури та 07 073 205
технологій Управління та адміністрування Менеджмент
41330257

0306 6.030601 115 д.ф.н/90 з.ф.н
у  зв ’язку з реорганізацією Менеджмент та адміністрування Менеджмент

5. 27 273 285
Транспорт Залізничний транспорт

6.070105
0701 Рухомий склад залізниць, 75 д.ф.н/110 з.ф.н
Транспорт і транспортна 
інфраструктура 6.070108

Залізничні споруди та 
колійне господарство

50 д.ф.н/50 з.ф.н

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

6. Державний університет інфраструктури та
технологій
41330257
у  зв ’язку з реорганізацією

05
Соціальні та поведінкові науки

051
Економіка 40

7. 07
Управління та адміністрування

073
Менеджмент 235



2. Відмова у видачі (розширенні) ліцензії (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) на освітню діяльність закладів 
освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам (ліцензіатам):

2.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень

№
з/п

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

ВСП)
Код та найменування галузі знань; шифр та найменування спеціальності

8. Державний університет інфраструктури та
технологій
41330257

у  зв ’язку з реорганізацією

14
Електротехнічна інженерія 
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

(0507
Електротехніка та електромеханіка 
6.050702 Електромеханіка)

9. 07
Управління та адміністрування 
072
Фінанси, банківська справа та страхування

(0305
Економіка та підприємництво 
6.030508
Фінанси і кредит)

10. 15
Автоматизація та приладобудування 
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(0502
Автоматика та управління
6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)



11. 27
Транспорт
275
Транспортні технології (на залізничному транспорті) 

(0701
Транспорт і транспортна інфраструктура 
6.070104
Транспортні технології (залізничний транспорт)

12. 07
Управління та адміністрування 
071 Облік і оподаткування 
(0305
Економіка та підприємництво
6.030509
Облік і аудит)

13. Національний університет біоресурсів і 15
природокористування України Автоматизація та приладобудування
00493706 151
Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України «Бережанський агротехнічний 
інститут»
34492201

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Другий (магістерський) рівень

№
з/п

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

ВСП)
Код та найменування галузі знань; шифр та найменування спеціальності

14. Державний університет інфраструктури та
технологій
41330257
у  зв ’язку з реорганізацією

14
Електротехнічна інженерія 
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка



ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

3. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження освітньої 
діяльності:

3.1 Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері 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

Ліцензован 
ий обсяг, 

осіб

15. Кам янськии професійний ліцей 
02541533 8322

Водій автотранспортних засобів 
(категорія С1)

первинна професійна підготовка 30

професійно-технічне навчання 30

16. 7241
Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електромеханіка)

первинна професійна підготовка 30

17. 8159
Апаратник підготовки сировини та 
відпускання напівфабрикатів і продукції

первинна професійна підготовка 30

18. Олександрівський професійний
аграрний ліцей
02542455

7212
Електрогазозварник

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

30

19. 8331
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 
(категорія «А1»)

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка 30

8331
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва 
(категорія «В 1»)

підвищення кваліфікації 30



20. Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Роменське 
вище професійне училище» 
02547369

5220
Продавець продовольчих товарів

первинна професійна підготовка 60

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

15

4. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким здобувачам 
(ліцензіатам):
4.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері 
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

21. Золотівський професійний
ліцей
02541208

4121
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

первинна професійна підготовка -  30 осіб

22. 4113
Оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення

первинна професійна підготовка -  30 осіб


