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Протокол № 8/1 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

8 червня 2016 р.                 м. Київ 

 
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Відмовити у розширенні ліцензії (в тому числі у разі збільшення ліцензованого обсягу) на освітню діяльність  закладів 

освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам (ліцензіатам): 

 

1.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти: 

 

1.1.1. 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 ліцензований обсяг 

1 Державний вищий навчальний заклад "Херсонський 

державний аграрний університет" 

00493020 

20 

" Аграрні науки та продовольство " 

 

202 

" Захист і карантин рослин" 

25 осіб 

 

1.1.2. 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  

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

Пропо-нується 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 
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2 Запорізька державна 

інженерна академія 

05402565 

0305 

"Економіка та підприємництво" 

8.03050801 "Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами)" 

25 / 20 60 

3 0305 

"Економіка та підприємництво" 

8.03050901 "Облік і аудит" 

15 / 0 60 

 

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширити провадження освітньої діяльності  

 
2.1. Видача ліцензій, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, іншого рівня 
вищої освіти): 
 
2.1.1. 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 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

4 Харківський національний університет 

імені В. Н. Каразіна 

02071205 

08 

"Право" 

082  

"Міжнародне право" 

50 

5 Житомирський національний 

агроекологічний університет 

00493681 

14 

"Електрична інженерія" 

141  

"Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка" 

100 

6 20 

"Аграрні науки та 

продовольство" 

207  

"Водні біоресурси та 

аквакультура"  

50 

7 Львівський торговельно-економічний 

університет 

01597980 

18 

"Виробництво та 

технології" 

183 

"Технології захисту 

навколишнього 

60 
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середовища" 

8 Львівський державний університет 

фізичної культури  

34606048 

24 

"Сфера обслуговування" 

241  

"Готельно-ресторанна 

справа" 

100 

9 Сумський державний університет 

05408289 
05 

"Соціальні та поведінкові 

науки" 

053 

"Психологія" 

30 

10 Київський національний торговельно-

економічний університет   

01566117 

12 

"Інформаційні технології" 

 

(0501 

"Інформатика та 

обчислювальна техніка") 

122 "Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології" 

 

(6.050101  

"Комп’ютерні науки") 

25  

 

 

(25 д.ф.н.) 

11 Вищий навчальний заклад  

"Український католицький 

університет" 

26205857 

03 

"Гуманітарні науки" 

034 

"Культурологія" 

30 

12 Одеський державний екологічний 

університет 

26134086 

24 

"Сфера обслуговування" 

 

242 

"Туризм" 

50 

13 Комунальний вищий навчальний 

заклад "Житомирський базовий  

фармацевтичний коледж імені   

Г. С. Протасевича" Житомирської 

обласної ради 

02011261 

22 

"Охорона здоров’я" 

226  

"Фармація" 

150 

14 Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

02125510 

02 

"Культура і мистецтво" 

028   

"Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності" 

25 

15 Сумський державний  університет 07 071 100 
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05408289 "Управління та 

адміністрування" 

 

(0305 

"Економіка та 

підприємництво") 

"Облік і оподаткування" 

 

 

(6.030509  

"Облік і аудит") 

 

 

 

(75 д.ф.н. / 25 з.ф.н.) 

 

16 Київський національний університет 

технологій та дизайну 

02070890 

08 

"Право" 

 

(0304 

"Право") 

081 

"Право" 

 

(6.030401 

"Правознавство") 

120 

 

 

(60 д.ф.н. / 60 з.ф.н.) 

 

 

 

2.1.2. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (у зв'язку з реорганізацією навчальних закладів) 

 

№ 

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 

17 Київський національний університет 

технологій та дизайну  

02070890 

07 

"Управління та 

адміністрування" 

 

(0306 

"Менеджмент і 

адміністрування") 

073 

"Менеджмент" 

 

 

(7.03060101  

"Менеджмент організацій 

і адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності)") 

120 

 

 

 

(60 д.ф.н. / 60 з.ф.н.) 

 

18 08 

"Право" 

 

(0304 

081 

"Право" 

 

(7.03040101 

120 

 

 

(60 д.ф.н. / 60 з.ф.н.) 
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"Право") "Правознавство")  

 

19 Київський національний торговельно-

економічний університет  

01566117 

08 

"Право" 

 

(0302 

"Міжнародні відносини") 

082  

"Міжнародне право" 

 

(7.03020201 

"Міжнародне право") 

40 

 

 

(20 д.ф.н. / 20 з.ф.н.) 

 

 

2.1.3. 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 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

20 Комунальний заклад "Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія" 

Харківської обласної ради 

02125591 

01 

"Освіта" 

016  

"Спеціальна освіта" 

25 

21 Чернігівський національний 

технологічний університет 

05460798 

15 

" Автоматизація та 

приладобудування" 

152  

"Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка" 

30 

22 Державний вищий навчальний заклад 

"Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури"  

02070772 

07 

" Управління та 

адміністрування" 

072 

"Фінанси, банківська 

справа та страхування" 

20 

23 Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Гжицького  

00492990 

16 

 "Хімічна та біоінженерія" 

162 

" Біотехнології та 

біоінженерія" 

30 

24 Чорноморський державний університет 

імені Петра Могили 

23623471 

23 

" Соціальна робота" 

231 

"Соціальна робота" 

25 
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25 Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

02070909 

 

01 

"Освіта" 

015.10 

"Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології" 

50 

26 01 

"Освіта" 

015.11 

" Професійна освіта. 

Машинобудування " 

50 

27 05 

"Соціальні та поведінкові 

науки" 

051 

"Економіка" 

75 

28 07 

" Управління та 

адміністрування" 

071 

"Облік і оподаткування" 

45 

29 13 

"Механічна інженерія" 

131 

"Прикладна механіка" 

60 

30 12 

"Інформаційні технології" 

123 

"Комп’ютерна інженерія" 

50 

31 12 

"Інформаційні технології" 

125 

"Кібербезпека" 

40 

32 14 

"Електрична інженерія" 

141 

"Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка" 

60  

33 Київський національний торговельно-

економічний університет 

01566117 

05 

"Соціальні та поведінкові 

науки" 

056 

"Міжнародні економічні 

відносини" 

110 

34 12 

"Інформаційні технології" 

 

 

(0501 

"Інформатика та 

обчислювальна техніка") 

122 "Комп'ютерні науки 

та інформаційні 

технології" 

 

(8.05010101 

"Інформаційні управляючі 

системи та технології") 

20  

 

 

 

(20 д.ф.н.) 
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35 08 

"Право" 

 

0302 

"Міжнародні відносини") 

082  

"Міжнародне право" 

 

(8.03020201 

"Міжнародне право") 

50 

 

 

(25 д.ф.н. / 25 з.ф.н.) 

 

36 Вищий навчальний заклад 

"Український католицький 

університет" 

26205857 

08 

"Право" 

 

081 

"Право" 

30 

37 Київський національний торговельно-

економічний університет 

01566117 

 

для Вінницького торговельно-

економічного інституту Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

01562987 

07 

"Управління та 

адміністрування" 

071  

"Облік і оподаткування" 

170 

38 07 

"Управління та 

адміністрування" 

 

073 

"Менеджмент" 

170 

 
 
 
 
 
 
2.2. Розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу): 
 
2.2.1. Перший (бакалаврський) рівень 
 
№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий  Встановити 



8 

ідентифікаційний код ВСП) (д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

39 Чернігівський національний 

технологічний університет 

05460798 

0102 

"Фізичне виховання, 

спорт і здоров'я людини" 

6.010203 

"Здоров’я людини" 

30 / 0 60 / 30 

40 Комунальний заклад "Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія" 

Харківської обласної ради 

02125591 

0102 

"Фізичне виховання, 

спорт і здоров'я людини" 

6.010201  

"Фізичне виховання*" 

50 / 0 70 / 0 

41 Львівський державний університет 

фізичної культури  

34606048 

1401 

"Сфера обслуговування" 

6.140103  

"Туризм" 

50 / 25 100 / 25 

42 Сумський державний університет 

05408289 

0304 

"Право" 

6.030401 

"Правознавство" 

120 / 95 190 / 145 

43 0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030503  

"Міжнародна економіка" 

50 / 0 100 / 0 

44 07 

" Управління та 

адміністрування" 

 0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

072 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

6.030508  

"Фінанси і кредит" 

100 / 450 250 / 500 

 
 
2.2.2. Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 
 
№ 

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  

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

Встановити 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 
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45 Сумський державний університет 

05408289 

0304 

"Право" 

7.03040101 

"Правознавство" 

20 / 0 50 / 50 

 

46 Запорізький державний медичний 

університет 

02010741 

1201 

"Медицина" 

7.12010001  

"Лікувальна справа" 

510 / 0 900 / 0 

47 1201 

"Медицина" 

7.12010005 

"Стоматологія" 

60 / 0 100 / 0 

 
2.2.3. 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 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий  

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

Встановити 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

48 Сумський державний університет 

05408289 

0304 

"Право" 

8.03040101 

"Правознавство" 

50 / 50 90 /70 

49 0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

8.03050801 

"Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими 

програмами)" 

125 / 125 175 / 150 

50 Національна музична академія України 

імені П. І. Чайковського 

02214188 

0202 

"Мистецтво" 

8.02020401 

"Музичне мистецтво (за 

видами)" 

105 / 0 200 / 0 

 
 
3. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти: 
 

3.1. Припинення провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі ВНЗ: 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ  

та ідентифікаційний код  

(найменування ВСП ВНЗ та 

Код та 

найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

Існуючий Після 



10 

ідентифікаційний код ВСП) (д.ф.н./з.ф.н.) звуження 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 
51 Державний вищий навчальний заклад 

"Приазовський державний технічний 

університет" 

02070812 

 

для Відокремленого структурного 

підрозділу "Комсомольський 

індустріальний технікум Державного 

вищого навчального закладу 

"Приазовський державний технічний 

університет"    

35841244 

0305 

"Економіка  та 

підприємництво" 

5.03051001 

"Товарознавство та 

комерційна діяльність" 

50 / 30 0 / 0 

52 0503 

"Розробка корисних 

копалин" 

5.05030103 

"Експлуатація та ремонт 

гірничного електро-

механічного обладнання та 

автоматичних пристроїв" 

60 / 50 0 / 0 

53 0517 

"Харчова 

промисловість та 

переробка 

сільськогосподарськ

ої продукції" 

5.05170101 

"Виробництво харчової 

продукції" 

30 / 0 0 / 0 

54 0601 

"Будівництво та 

архітектура" 

5.06010101 

"Будівництво та 

експлуатація будівель і 

споруд" 

30 / 0 0 / 0 

 
Перший (бакалаврський) рівень 

55 Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

02125510 

 

для Навчально-консультаційного 

пункту Сумського державного 

педагогічного університету при 

Лебединському педагогічному училищі 

0203  

"Гуманітарні науки" 

6.020303  

"Філологія*" 

0 / 25 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу по 

університету по 

заочній формі 

навчання) 

0 / 0 
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24018973 

56 Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

02125510 

 

для Навчально-консультаційного 

пункту Сумського державного 

педагогічного університету при 

Путивльському державному аграрному 

технікумі Сумського національного 

аграрного університету 

24018967 

0203  

"Гуманітарні науки" 

6.020303  

"Філологія*" 

0 / 40 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу по 

університету по 

заочній формі 

навчання) 

0 / 0 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 
57 Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

02125510 

 

для Навчально-консультаційного 

пункту Сумського державного 

педагогічного університету при 

Лебединському педагогічному училищі 

24018973 

0203  

"Гуманітарні науки" 

7.02030302  

"Мова і література 

(англійська)*" 

0 / 45 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу по 

університету по 

заочній формі 

навчання) 

0 / 0 

58 Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

02125510 

 

для Навчально-консультаційного 

пункту Сумського державного 

педагогічного університету при 

Путивльському державному аграрному 

технікумі Сумського національного 

0203  

"Гуманітарні науки" 

7.02030302  

"Мова і література 

(англійська)* 

0 / 20 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу по 

університету по 

заочній формі 

навчання) 

0 / 0 
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аграрного університету 

24018967 

 
3.2. Зменшити ліцензований обсяг за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 

 

№ 

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 

Існуючий 

(д.ф.н./ 

з.ф.н./в.ф.н.) 

Після 

звуження 

(д.ф.н./ 

з.ф.н./в.ф.н.) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 
59 Український політехнічний технікум 

00193312 

0305  

"Економіка та 

підприємництво" 

5.03050401  

"Економіка підприємства" 

50 / 25 30 / 15 

60 Подільський державний аграрно-

технічний університет 

22769675 

 

для Новоушицького коледжу 

Подільського державного аграрно-

технічного університету  

34114840 

0601  

"Будівництво і 

архітектура" 

5.06010113  

"Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем 

газопостачання" 

50 / 50 50 / 25 

61 Чемеровецький медичний коледж 

02010942 

1201  

"Медицина 

5.12010101  

"Лікувальна справа" 

105 / 0 100 / 0 

62 5.12010102  

"Сестринська справа" 

145 / 0 120 / 0 

63 Вище професійне училище 

суднобудування м. Миколаєва 

02545927 

0505 

"Машинобудування 

та 

матеріалообробка" 

5.05050401 

"Зварювальне 

виробництво" 

30 / 0 15 / 0 
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Перший (бакалаврський) рівень 

64 Київський державний інститут 

декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла Бойчука 

21598958 

0202  

"Мистецтво" 

6.020208  

"Декоративно-прикладне 

мистецтво" 

65 / 65 50 / 50 

65 6.020207  
"Дизайн" 

65 / 65 60 / 55 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

66 Київський державний інститут 

декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла Бойчука 

21598958 

0202  

"Мистецтво" 

7.02020801  

"Декоративно-прикладне 

мистецтво (за видами)" 

65 / 65 50 / 30 

67 7.02020701  
"Дизайн (за видами)" 

65 / 65 50 / 50 

68 Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка 

02125510 

0101  

"Педагогічна освіта" 

7.01010601 

"Соціальна педагогіка" 

60 / 60 40 / 40 

69 7.01010601  
"Соціальна педагогіка" 
(перепідготовка) 

20 / 20 0 / 5 

70 0102 

 "Фізичне 

виховання, спорт і 

здоров’я людини" 

7.01020101  

"Фізичне виховання*" 

90 / 90 70 / 50 

71 7.01020101  
"Фізичне виховання*" 
(перепідготовка) 

35 / 35 0 / 20 

72 7.01020201 
"Спорт (за видами)" 

60 / 60 40 / 40 

73 7.01020201  
"Спорт (за видами)" 
(перепідготовка) 

25 / 25 0 / 15 

74 7.01020302  
"Фізична реабілітація" 

50 / 50 30 / 30 

75 7.01020302  
"Фізична реабілітація" 
(перепідготовка) 

25 / 25 0 / 15 
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76 0203  

"Гуманітарні науки" 

7.02030301  

"Українська мова і 

література*" 

60 / 60 40 / 40 

77 7.02030301  
"Українська мова і 
література*" 
(перепідготовка) 

15 / 15 0 / 15 

78 7.02030302  
"Мова і література 
(англійська)* 

90 / 50  70 / 50 

 
 

79 7.02030302  
"Мова і література 
(англійська, німецька, 
французька, російська)* 
(перепідготовка) 

70 / 70 0 / 25 

80 0301  

"Соціально-

політичні науки" 

7.03010301  

"Практична психологія (за 

видами) (перепідготовка) 

50 / 50 0 / 20 

81 1401  

"Сфера 

обслуговування" 

7.14010301 

"Туризмознавство (за 

видами) 

25 / 0 10 / 0 

82 0402  

"Фізико-

математичні науки" 

7.04020101  

"Математика (за 

напрямами)*"  

50 / 25 30 / 25 

83 7.04020101  
"Математика (за 
напрямами)*"  
(перепідготовка) 

10 / 10 0 / 10 

84 7.04020301  
"Фізика (за напрямами)*" 

70 / 0 20 / 0 

 
ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
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4. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширити провадження 

освітньої діяльності: 

 
№  

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 

85 Аварійно-рятувальний загін  

спеціального призначення Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Запорізької області 

34869316 

5161  

"Пожежний-рятувальник"  

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

30 

86 5169  

"Рятувальник"  

 

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

30 

87 8333  

"Машиніст насосних 

установок пожежно-

рятувального 

транспортного засобу"  

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

30 

88 4223  

"Радіотелефоніст" 

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

30 

89 Державний навчальний заклад 

"Кіровоградське вище професійне 

училище № 4" 

7212 

"Електрогазозварник"  

Первинна професійна 

підготовка 

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

30 

 

 

30 

90 8211 Первинна професійна 30 
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"Верстатник широкого 

профілю" 

підготовка 

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

91 7231 

"Слюсар з ремонту 

автомобілів" 

Первинна професійна 

підготовка 

 

Професійно-технічне 

навчання 

30 

 

 

30 

92 Вище художнє професійне училище 

№ 3 м. Івано-Франківська  

02544313 

5312  

"Виконавець художньо-

оформлювальних робіт" 

Первинна професійна 

підготовка 

60 

93 Люботинський професійний ліцей 

залізничного транспорту  

02548133 

7233  

"Слюсар з ремонту 

рухомого складу" 

Професійно технічне 

навчання 

30 

94 8311  

"Помічник машиніста 

електропоїзда" 

Професійно технічне 

навчання 

30 

95 8311 

 "Помічник машиніста 

електровоза" 

Професійно технічне 

навчання 

30 

96 Національний університет біоресурсів 

і природокористування України   

00493706 

 

для Відокремленого підрозділу 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України "Немішаївський 

агротехнічний коледж" 

33295412 

8322  

"Водій автотранспортних 

засобів (категорія "В")" 

Професійно технічне 

навчання 

45 

97 8322  

"Водій автотранспортних 

засобів (категорія "С")" 

Професійно технічне 

навчання 

80 

98 7241  

"Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування" 

Професійно технічне 

навчання 

50 
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99 4212  

"Контролер ощадного 

банку" 

Професійно технічне 

навчання 

40 

100 8331   

"Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) 

виробництва (категорія 

"А1") 

Професійно технічне 

навчання 

150 

101 7233  

"Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 

машин та устаткування"  

Професійно технічне 

навчання 

120 

102 6121  

"Оператор із штучного 

осіменіння тварин і птиці" 

Професійно технічне 

навчання 

150 

103 6151 "Рибовод 

(кваліфікований 

робітник)" 

Професійно технічне 

навчання 

50 

104 6113 "Озеленювач"  Професійно технічне 

навчання 

50 

 

 

 

 

5. Виправити технічні помилки: 
 

5.1. У ліцензії Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" – щодо наявності права для 

відокремленого підрозділу "Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка" 

на провадження освітньої діяльності з напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання*" (до завершення циклу навчання без 

права набору) та для відокремленого підрозділу "Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету 
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імені Тараса Шевченка" на провадження освітньої діяльності з напряму підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка" (до 

завершення циклу навчання без права набору). 

 

5.2. У додатку 20 до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2016 № 1156 л (рішення Ліцензійної комісії 

Міністерства освіти і науки України від 27.05.2016, протокол №7/1) – щодо найменування професії у Державному навчальному 

закладі "Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою": з "Адміністратор програм радіо і 

телепередач" на "Адміністратор програм радіо та телебачення". 

 

 

6. Різне. За результатами розгляду листа Приватного вищого навчального закладу "Київський міжнародний університет" від 

02.06.2016р. № 237 про зміну підстав відмови у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з 

обґрунтованими поясненнями, рекомендувати керівництву МОН переглянути підстави відмови у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 221 "Стоматологія" галузі знань 22 

"Охорона здоров’я" (протокол Ліцензійної комісії № 4, наказ МОН від 21.04.2016 р. № 742л) з "виявлення недостовірності даних 

у підтвердних документах, поданих здобувачем (ліцензіатом)" на "встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) 

Ліцензійним умовам". 

 
 


