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Протокол № 12/1 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

 

19 липня 2016 р.                 м. Київ 

 
 
Головуючий: Греба Р. В. 

 
На засіданні присутні: Криштоф С. Д., Костенко О. І., Кучинський М. С., Шаров О. І., Ярмистий М. М., Воронюк О. І., 

Гречко О. І., Фоменко М. М. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої та професійно-технічної освіти, розширення 

провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу);  

2. Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти. 

3. Про відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої  та професійно-технічної     

освіти. 

4. Про виправлення технічної помилки. 

 
Вирішили: 

 

За результатами попереднього розгляду матеріалів щодо видачі ліцензій на освітню діяльність, розширення та звуження 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти, з урахуванням обговорення, пропонувати 

керівництву Міністерства освіти і науки України прийняти такі рішення з питань ліцензування освітньої діяльності закладів 

освіти: 
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І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

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

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

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 

1 Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

05385631  

02  

Культура і мистецтво 

028 

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

25 

2 Херсонський національний  технічний 

університет   

05480298  

 

12 

Інформаційні технології 

122  

Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології 

50 

3 Київський національний торговельно-

економічний університет   

01566117 

 

Харківський інститут фінансів Київського 

національного торговельно-економічного 

університету  

40397478  

 

05 

Соціальні та поведінкові 

науки 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

056  

Міжнародні економічні 

відносини 

 

(6.030503 "Міжнародна 

економіка") 

25  

 

 

 

(25 осіб д.ф.н.) 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

0305 

071  

Облік і оподаткування 

 

 

6.030509  

80  

 

 

 

(50 осіб д.ф.н. /  
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Економіка та 

підприємництво 

Облік і аудит  30 осіб з.ф.н.) 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

072   

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

6.030508 "Фінанси і 

кредит") 

200  

 

 

 

(100 осіб д.ф.н. /  

100 осіб з.ф.н.) 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

073  

Менеджмент 

 

 

(6.030505 Управління 

персоналом та 

економіка праці) 

25  

 

 

 

(25 осіб д.ф.н.) 

4 Миколаївський національний аграрний 

університет   

00497213  

18 

Виробництво та 

технології 

181  

Харчові технології 

50 

5 Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут" 

02070921  

07  

Управління та 

адміністрування 

074  

Публічне управління та 

адміністрування  

210 

6 Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини  

02125639  

07  

Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 

50 

7 Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця  

02071211  

12  

Інформаційні технології 

121  

Інженерія програмного 

забезпечення 

100 

8 Державний вищий навчальний заклад 

"Університет банківської справи" 

34716922 

12  

Інформаційні технології 

125  

Кібербезпека 

30 

9 Національний фармацевтичний університет 

02010936 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація 

60 
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Коледж Національного фармацевтичного 

університету 

26354238  

10 Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили 

23623471  

01 

Освіта 

017  

Фізична культура і 

спорт 

75 

11 Українська інженерно-педагогічна академія 

02071228 

 

Навчально-науковий професійно-педагогічний 

інститут Української інженерно-педагогічної 

академії  

(м. Бахмут) 

24819972  

01  

Освіта 

015  

Професійна освіта 

(Харчові технології)  

50 

16  

Хімічна та біоінженерія 

161  

Хімічні технології та 

інженерія 

50 

 
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 

12 Київський національний торговельно-

економічний університет  

01566117 

 

Одеський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

40397457  

07 

Управління та 

адміністрування 

 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування  

 

 

 

(7.03050801 Фінанси і 

кредит) 

150 

 

 

 

(75 д.ф.н. /  

75 з.ф.н.) 
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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 

13 Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

05385631  

 

24 

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 

30 

27  

Транспорт 

275  

Транспортні технології 

(автомобільний 

транспорт) 

25 

14 Державний вищий навчальний заклад 

"Ужгородський національний університет"  

02070832  

 

05 

Соціальні та поведінкові 

науки 

054  

Соціологія 

45 

22  

Охорона здоров’я 

221  

Стоматологія 

200 

22  

Охорона здоров’я 

222  

Медицина 

500 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація 

60 

15 Одеський національний  університет імені 

І. І. Мечникова 

02071091   

 

07 

Управління та 

адміністрування 

072  

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

30 

10 

Природничі науки 

105  

Прикладна фізика 

30 

16 

Хімічна та біоінженерія 

162  

Біотехнології та 

біоінженерія 

50 

16 Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини  

02125639  

 

07 

Управління та 

адміністрування 

075 

Маркетинг 

30 

24 

Сфера обслуговування 

241  

Готельно-ресторанна 

30 
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справа 

17 Київський національний торговельно-

економічний університет   

01566117 

 

Харківський інститут фінансів Київського 

національного торговельно-економічного 

університету   

40397478  

 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

071  

Облік і оподаткування  

 

 

(8.03050901 "Облік і 

аудит") 

25 

 

 

 

(25 осіб д.ф.н.) 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

072  

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

(8.03050801 "Фінанси і 

кредит (за 

спеціалізованими 

програмами)") 

100  

 

 

 

(50 осіб д.ф.н. / 

50 осіб з.ф.н.) 

18 Державний вищий навчальний заклад 

"Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника" 

02125266  

05 

Соціальні та поведінкові 

науки 

054  

Соціологія 

25 

19 Приватне акціонерне товариство "Вищий 

навчальний заклад "Міжрегіональна Академія 

управління персоналом" 

00127522  

24 

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 

50 

20 Чернігівський національний педагогічний 

університет імені Т. Г. Шевченка 

02125674  

 

01 

Освіта 

011  

Науки про освіту   

60 

01  

Освіта 

014  

Середня освіта 

(Інформатика) 

25 

21 Херсонський національний технічний 

університет 

05480298  

16 

Хімічна та біоінженерія 

163  

Біомедична інженерія 

30 

22 Товариство з обмеженою відповідальністю 22  221  150 
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"Львівський медичний інститут" 

32893200  

 

Охорона здоров’я Стоматологія 

22  

Охорона здоров’я 

222  

Медицина 

150 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація 

200 

23 Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця  

02071211  

12  

Інформаційні технології 

122  

Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології 

200 

24 Львівський національний університет імені 

Івана Франка 

02070987  

02 

Культура і мистецтво 

025  

Музичне мистецтво 

30 

25 Українська інженерно-педагогічна академія 

02071228 

 

Навчально-науковий професійно-педагогічний 

інститут Української інженерно-педагогічної 

академії  

(м. Бахмут) 

24819972  

01  

Освіта 

015  

Професійна освіта 

(Харчові технології) 

50 

16  

Хімічна та біоінженерія 

161  

Хімічні технології та 

інженерія 

30 

26 Київський університет права 

Національної академії наук України 

23745145  

08 

Право 

082  

Міжнародне право 

40 

 
2.2. Розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу): 
 

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 

Існуючий  

(д.ф.н./ з.ф.н.) 

Встановити 

(д.ф.н./ з.ф.н.) 

27 Уманський державний 

педагогічний університет імені 

0202 

Мистецтво 

6.020204 

Музичне мистецтво 

40 / 30 45 / 55 
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Павла Тичини  

02125639  

28 Київський національний 

торговельно-економічний 

університет  

01566117 

 

Вінницький торговельно-

економічний інститут Київського 

національного торговельно-

економічного університету 

01562987  

1401 

Сфера обслуговування 

6.140101 

Готельно-ресторанна 

справа 

30 / 30 60 / 50 

1401 

Сфера обслуговування 

6.140103  

Туризм 

30 / 30 60 / 50 

29 Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

01597997  

0304  

Право 

6.030401  

Правознавство 

60 / 60 90 / 90  

1401  

Сфера обслуговування 

6.140103  

Туризм 

50 / 25 75 / 50 

30 Приватний вищий навчальний 

заклад "Дніпропетровський 

університет Альфреда Нобеля"  

20201672  

0301 

Соціально-політичні 

науки 

6.030102  

Психологія 

55 / 55 75 / 75 

 
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.) 

31 Донецький національний 

медичний університет імені 

М. Горького 

02010698  

22  

Охорона здоров’я 

221 

Стоматологія 

200 / 0 260 / 0 

22  

Охорона здоров’я 

222  

Медицина  

725 / 0 1125 / 0 
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3. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти: 
 

3.1. Зменшення ліцензованого обсягу 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.) 

Після 

звуження 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 
 

32 Житомирський кооперативний коледж 

бізнесу і права 

01788183  

0305 

Економіка та 

підприємництво 

5.03050801 

Фінанси і кредит 

120/30 

 

60/15 

33 Національний університет  

"Львівська політехніка" 

02071010 

 

Золочівський коледж Національного 

університету "Львівська політехніка" 

37278385  

 

0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

 

5.05010301  

Розробка програмного 

забезпечення 

30/30 30/0 

34 Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка   

 

для Коледжу геологорозвідувальних 

технологій 

02070944  

0505 

Машинобудування 

та металообробка 

5.05050216  

Експлуатація і ремонт 

геофізичної апаратури і 

обладнання 

50/30 50/0 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 
 

35 Одеська національна академія зв’язку 

ім. О. С. Попова 

01180116  

 

1701 

Інформаційна 

безпека 

 

6.170102  

Системи технічного 

захисту інформації 

75/50 60/40 

36 Державний вищий навчальний заклад 

"Донбаський державний педагогічний 

університет" 

38177113  

0203 Гуманітарні 

науки 

6.020303  

Філологія (українська мова 

і література) 

90 / 60 50 / 40 

37 Національна металургійна академія 

України 

02070766 

 

Нікопольський факультет Національної 

металургійної академії України 

33475468  

 

0505 

Машинобудування 

та 

матеріалообробка 

 

6.050502  

Інженерна механіка 

40/0 30/0 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

 
38 Державний заклад "Дніпропетровська 

медична академія Міністерства охорони 

здоров’я України" 

02010681  

1202  

"Фармація" 

7.12020102 

Клінічна фармація 

90 / 90 30 / 60 

39 Державний вищий навчальний заклад 

"Донбаський державний педагогічний 

університет" 

38177113  

0203  

Гуманітарні науки 

7.02030301  

Українська мова і 

література* 

90 / 40 50 / 40 
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4. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) на освітню діяльність 

закладів освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам (ліцензіатам): 

 

4.1. 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 ліцензований обсяг 

40 Рівненський державний гуманітарний університет   

25736989  

 

05 

Соціальні та поведінкові науки  

055  

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії 

25 осіб 
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

5. 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 

41 Таращанський агротехнічний коледж 

імені Героя Радянського Союзу 

О.О. Шевченка  

(м. Тараща, Київська область) 

00728173  

7212 

Електрозварник ручного 

зварювання 

Первинна професійна 

підготовка 

20 

7231 

Слюсар з ремонту автомобілів 

Первинна професійна 

підготовка 

20 

7233 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та 

устаткування 

Первинна професійна 

підготовка 

45 

7241 

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

Первинна професійна 

підготовка 

45 

7241 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

Первинна професійна 

підготовка 

20 

4212 

Касир (в банку) 

Первинна професійна 

підготовка 

25 

4121 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

Первинна професійна 

підготовка 

25 

4115 

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

Первинна професійна 

підготовка 

25 
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4112 

Оператор комп'ютерної верстки 

Первинна професійна 

підготовка 

25 

42 Публічне акціонерне товариство 

"Українська залізниця" 

40075815 

 

Регіональна філія "Придніпровська 

залізниця" Публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

40081237   

 

Структурний підрозділ 

"Дніпропетровський центр 

професійного розвитку персоналу" 

Регіональної філії "Придніпровська 

залізниця" Публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

м. Дніпро 

 

421 

"Касири, касири в банках та 

білетери" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

35 

511 

"Робітники, що надають послуги в 

дорозі" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

20 

712 

"Будівельники будівель та споруд" 

Перепідготовка 25 

723 

"Механіки та монтажники 

механічного устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації  

20 

724 

"Механіки та монтажники 

електричного та електронного 

устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

70 

816 

"Робітники, що обслуговують 

установки з вироблення 

електроенергії, та робітники на 

подібному устаткуванні" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

25 

829 

"Інші робітники з обслуговування 

та складання машин" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

25 

831 

"Машиністи локомотивів та подібні 

до них робітники" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

220 

933 

"Вантажники та інші найпростіші 

професії на транспорті" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

20 

43 Публічне акціонерне товариство 

"Українська залізниця" 

421 

"Касири, касири в банках та 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

60 
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40075815 

 

Регіональна філія "Придніпровська 

залізниця" публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

40081237  

 

Структурний підрозділ 

"Марганецький центр професійного 

розвитку персоналу" Регіональної 

філії "Придніпровська залізниця" 

Публічного акціонерного товариства 

"Українська залізниця" м. Марганець 

 

білетери" підвищення кваліфікації 

712 

"Будівельники будівель та споруд" 

Перепідготовка 25 

721 

"Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та монтажники 

металоконструкцій" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

60 

722 

"Ковалі ручного кування та 

інструментальники" 

Перепідготовка та 

підвищення кваліфікації  

30 

816 

"Робітники, що обслуговують 

установки з вироблення 

електроенергії, та робітники на 

подібному устаткуванні" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

831 

"Машиністи локомотивів та подібні 

до них робітники" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

200 

833 

"Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші 

пересувні установки" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

55 

933 

"Вантажники та інші найпростіші 

професії на транспорті" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

44 Публічне акціонерне товариство 

"Українська залізниця" 

40075815 

 

Філія "Центр професійного розвитку 

персоналу" Публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

40081368 

712 

"Будівельники будівель та споруд" 

Перепідготовка 30 

721 

"Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та монтажники 

металоконструкцій" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

722 

"Ковалі ручного кування та 

Перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 
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Черкаська обл., м. Золотоноша,  

 

інструментальники" 

723 

"Механіки та монтажники 

механічного устаткування" 

Перепідготовка та 

підвищення кваліфікації  

30 

829 

"Інші робітники з обслуговування 

та складання машин" 

Перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

831 

"Машиністи локомотивів та подібні 

до них робітники" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

180 

833 

"Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші 

пересувні установки" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

275 

45 Публічне акціонерне товариство 

"Українська залізниця" 

40075815 

 

Регіональна філія "Донецька 

залізниця" публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

40150216   

 

Структурний підрозділ "Артемівський 

центр професійного розвитку 

персоналу" регіональної філії 

"Донецька залізниця" публічного 

акціонерного товариства "Українська 

залізниця" 

м. Бахмут 

421 

"Касири, касири в банках та 

білетери" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

75 

614 

"Робітники, зайняті в лісовому 

господарстві" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

25 

712 

"Будівельники будівель та споруд" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

50 

721 

"Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та монтажники 

металоконструкцій" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

25 

724 

"Механіки та монтажники 

електричного та електронного 

устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

25 

829 

"Інші робітники з обслуговування 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

50 
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та складання машин" підвищення кваліфікації 

831 

"Машиністи локомотивів та подібні 

до них робітники" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

100 

933 

"Вантажники та інші найпростіші 

професії на транспорті" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

25 

46 Публічне акціонерне товариство 

"Українська залізниця" 

40075815 

 

Регіональна філія "Донецька 

залізниця" публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

40150216  

 

Структурний підрозділ 

"Краснолиманський центр 

професійного розвитку персоналу" 

Регіональної філії "Донецька 

залізниця" Публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

м. Лиман 

 

421 

"Касири, касири в банках та 

білетери" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

511 

"Робітники, що надають послуги в 

дорозі" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка 

30 

721 

"Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та монтажники 

металоконструкцій" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

723 

"Механіки та монтажники 

механічного устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

150 

724 

"Механіки та монтажники 

електричного та електронного 

устаткування", 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

120 

816 

"Робітники, що обслуговують 

установки з вироблення 

електроенергії, та робітники на 

подібному устаткуванні" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

831 

"Машиністи локомотивів та подібні 

до них робітники" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

330 

833 Професійно-технічне 30 
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"Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші 

пересувні установки" 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

47 Публічне акціонерне товариство 

"Українська залізниця" 

40075815 

 

Регіональна філія "Південна 

залізниця" Публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

40081216  

 

Структурний підрозділ "Лубенський 

центр професійної освіти" 

Регіональної філії "Південна 

залізниця" Публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

(м. Лубни, Полтавська обл.) 

 

421 

"Касири, касири в банках та 

білетери" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

25 

511 

"Робітники, що надають послуги в 

дорозі" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка  

25 

712 

"Будівельники будівель та споруд" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

25 

721 

"Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та монтажники 

металоконструкцій" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

25 

723 

"Механіки та монтажники 

механічного устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації  

50 

724 

"Механіки та монтажники 

електричного та електронного 

устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

25 

816 

"Робітники, що обслуговують 

установки з вироблення 

електроенергії, та робітники на 

подібному устаткуванні" 

Перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

25 

831 

"Машиністи локомотивів та подібні 

до них робітники" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

535 

833 

"Робітники, що обслуговують 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

25 
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сільськогосподарські та інші 

пересувні установки" 

підвищення кваліфікації 

933 

"Вантажники та інші найпростіші 

професії на транспорті" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

25 

48 Публічне акціонерне товариство 

"Українська залізниця" 

40075815 

 

Регіональна філія "Південна 

залізниця" публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

40081216 

 

Структурний підрозділ "Харківський 

центр професійного розвитку 

персоналу" Регіональної філії 

"Південна залізниця" Публічного 

акціонерного товариства "Українська 

залізниця" 

(м. Люботин, Харківська область) 

 

421 

"Касири, касири в банках та 

білетери" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

60 

511 

"Робітники, що надають послуги в 

дорозі" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка  

30 

614 

"Робітники, зайняті в лісовому 

господарстві" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

712 

"Будівельники будівель та споруд" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

70 

721 

"Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та монтажники 

металоконструкцій" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

723 

"Механіки та монтажники 

механічного устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації  

60 

724 

"Механіки та монтажники 

електричного та електронного 

устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

115 

829 

"Інші робітники з обслуговування 

та складання машин" 

Перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

40 

831 

"Машиністи локомотивів та подібні 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

150 
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до них робітники" підвищення кваліфікації 

833 

"Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші 

пересувні установки" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

933 

"Вантажники та інші найпростіші 

професії на транспорті" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

49 Публічне акціонерне товариство 

"Українська залізниця" 

40075815 

 

Регіональна філія "Південно-західна 

залізниця" Публічного акціонерного 

товариства "Українська залізниця" 

40081221 м. Київ 

 

421 

"Касири, касири в банках та 

білетери" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

511 

"Робітники, що надають послуги в 

дорозі" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка  

60 

712 

"Будівельники будівель та споруд" 

Перепідготовка  60 

721 

"Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та монтажники 

металоконструкцій" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

723 

"Механіки та монтажники 

механічного устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації  

60 

724 

"Механіки та монтажники 

електричного та електронного 

устаткування" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

60 

829 

"Інші робітники з обслуговування 

та складання машин" 

 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

90 

831 

"Машиністи локомотивів та подібні 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

430 
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до них робітники" підвищення кваліфікації 

833 

"Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші 

пересувні установки" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

933 

"Вантажники та інші найпростіші 

професії на транспорті" 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 

50 Вище професійне училище № 22 

м. Сарни (Рівненська область) 

02547116  

7231 

"Слюсар з ремонту автомобілів" 

Первинна професійна 

підготовка  

 

Професійно-технічне 

навчання  

60 

 

 

30 

51 Навчально-професійний центр 

"Академія мистецтва краси"  

(м. Київ) 

23509732  

7324 

"Живописець" 

Первинна професійна 

підготовка   

30 

52 Добротвірський професійний ліцей  

02545873 

(Львівська область) 

 

5122 

"Кухар" 

Первинна професійна 

підготовка 

 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

 

 

80 

7212 

"Електрогазозварник" 

Первинна професійна 

підготовка 

 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

 

 

80 

53 Добротвірський професійний ліцей  

02545873 

 

Філія Добротвірського професійного 

5122 

"Кухар" 

Первинна професійна 

підготовка 

 

Професійно-технічне 

30 

 

 

80 
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ліцею в смт Лопатин 

(Львівська область) 

34489932 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

54 Державний навчальний заклад 

"Запорізьке вище професійне 

училище" 

05536544  

7122  

"Муляр" 

Первинна професійна 

підготовка  

60 

7132  

"Лицювальник-плиточник" 

Первинна професійна 

підготовка 

30 

 

6. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким 

здобувачам (ліцензіатам): 

 

6.1. 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, ліцензований обсяг 

Види професійної 

підготовки 

55 Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя 

05408102 

 

Гусятинський коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя 

01864180  

8322  

"Водій автотранспортних засобів  

(категорія "В")" 

60 осіб 

 

56 Запорізький навчально-виховний комплекс ІІ-ІІІ 

ступенів № 82 з виробничим навчанням Запорізької 

міської ради Запорізької області 

25218680 

 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія "С1") 

120 осіб 

 

57 Рава-Руський професійний ліцей 

22354945 

 

7133  
Штукатур 
30 осіб 

Первинна професійна 

підготовка 

7122  
Муляр 

Первинна професійна 
підготовка 
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30 осіб  
7132  
Лицювальник-плиточник 
30 осіб 

Первинна професійна 
підготовка 
 

5141  
Візажист 
30 осіб 

Первинна професійна 

підготовка 

5141  
Перукар (перукар-модельєр) 
30 осіб 

Первинна професійна 

підготовка 

 
7. Про виправлення технічної помилки в ліцензії: 
 
У зв’язку з виявленням технічної помилки у рішенні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.06.2016 

(протокол № 9/1) та у додатку 1.64 до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 № 1397 л щодо розширення 

провадження освітньої діяльності з метою започаткування освітньої діяльності у галузі знань 18 "Виробництво та технології" зі 

спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища" у Державному вищому навчальному закладі "Херсонський 

державний аграрний університет" слова "за другим (магістерським) рівнем" замінити словами "за першим (бакалаврським) 
рівнем". 

 

 

 


