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Протокол № 13/1 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 
2 серпня 2016 р.                 м. Київ 
 
 
Головуючий: Ковтунець В. В. 
 
На засіданні присутні: Шевцов А. Г., Шаров О. І., Ярмистий М. М., Костенко О. І., Воронюк О. І., Данильченко С. О. 
 
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: 

 
 
 
 
 
 

 
 



2 

 
 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
 
1. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення 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 
 

Національний університет "Києво-
Могилянська академія" 
16459396 
 

05  
Соціальні та поведінкові 
науки 

055 
Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії      

50 

2 Державний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський національний університет»  
02070832 
 

11 
Математика та статистика 

112  
Статистика 

40 

12 
Інформаційні технології 

124  
Системний аналіз 

40 

3 Державний університет телекомунікацій  
38855349 
 

02  
Культура і мистецтво 

029  
Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа  

120 

07  
Управління та 
адміністрування 

073  
Менеджмент   

90 

07  
Управління та 
адміністрування 

074  
Публічне управління та 
адміністрування 

90 
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12  
Інформаційні технології 

121  
Інженерія програмного 
забезпечення 

170 
 

12  
Інформаційні технології 

125  
Кібербезпека 

440 

 
 

 
 

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 

4 
 

Уманський національний університет 
садівництва 
00493787  

07  
Управління та 
адміністрування 

071  
Облік і оподаткування  

120 

05  
Соціальні та поведінкові 
науки 

051  
Економіка 

40 

 07  
Управління та 
адміністрування 

076  
Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

50 

5 Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний педагогічний 
університет» 
38177113  

033  
Філософія 

033  
Філософія 

20 

6 Державний вищий навчальний заклад 
«Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» 
02070772  

19 
Архітектура та будівництво 

193  
Геодезія та землеустрій 

20 
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7 Українська інженерно-педагогічна академія 
02071228  

11 
Математика та статистика 

113  
Прикладна математика 

30 

8 Національний університет цивільного 
захисту України 
08571363 
 
Черкаський інститут пожежної безпеки імені 
Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України 
39117736 

26 
Цивільна безпека 

263  
Цивільна безпека 

30 

9 Сумський державний університет 
05408289 

22 
Охорона здоров’я 

222 
Медицина 

500 

 
 
3. Звуження 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./в.ф.н.) 

Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н./в.ф.н.) 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

 
10 Національний університет «Львівська 

політехніка» 
02071010 
 
Відокремлений структурний підрозділ 
Технічний коледж Національного 
університету «Львівська політехніка» 
05393837  

0501 
«Інформатика та 
обчислювальна 

техніка» 

 
 

5.05010201 
«Обслуговування 

комп’ютерних систем 
і мереж» 

80/80 80/0 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр 

 
11 Львівський інститут економіки  і 

туризму 
01566212  

 

0306 
Менеджмент і 
адміністрування 

 

6.030601  
Менеджмент 

 
45/25 

 
35/25 

12 Державний вищий навчальний заклад 
"Херсонський державний аграрний 
університет"           00493020  

 

0305 
Економіка та 
підприємництво 

 

 

6.030509  
Облік і аудит 

 
50/50 

 
30/30 

13 Вінницький національний аграрний 
університет 
00497236 

0305  
Економіка та 
підприємництво 
 

6.030503  
Міжнародна 
економіка 

 
50 / - 

 
40 / - 

14 Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 
02070714 
 

0101  
Педагогічна освіта 

6.010104   
Професійна освіта.  
Економіка  

 
25/25/- 

 
25/-/- 

0305  
Економіка та 
підприємництво 

6.030502  
Економічна 
кібернетика 

 
90/150/- 

 
15/20/- 

0403  
Системні науки та 
кібернетика 

6.040302  
Інформатика 

 
75/100/50 

 
75/100/- 

0504  
Металургія та 
матеріалознавство 

6.050403  
Інженерне 
матеріалознавство 

 
40/40/- 

 
40/-/- 

15 Національний університет 
«Львівська політехніка» 
02071010 
Філія Національного університету 
«Львівська політехніка» в м. Стрий 
37205296 

0305  
Економіка та 
підприємництво» 

6.030509  
Облік і аудит» 

30/30 
 

0/0 
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Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

 
16 Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля 
02070714 
 

0203  
Гуманітарні науки 

7.02030303  
Прикладна лінгвістика 

 
15/15/- 

 
15/-/- 

0306  
Менеджмент і 
адміністрування 

7.03060101  
Менеджмент організацій 
і адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності) 

 
40/35/- 

 
25/35/- 

0401  
Природничі науки 

7.04010601  
Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

 
105/150/125 

 
105/75/25 

0504  
Металургія та 
матеріалознавство 

7.05040301  
Прикладне 
матеріалознавство 

 
15/15/- 

 
15/-/- 

 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 
 

17 Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 
02070714 
 

0305  
Економіка та 
підприємництво 

8.03050201  
Економічна кібернетика 

 
25/25/- 

 
15/15/- 

0305  
Економіка та 
підприємництво 

8.03050701  
Маркетинг 

 
10/30/- 

 
10/25/- 
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4. Відмова 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 

18 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
02125639  

24  
Сфера обслуговування 241  
Готельно-ресторанна справа  
50 осіб 

19 Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія управління персоналом» 
00127522 
 
Львівський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» 
25558766  

07  
Управління та адміністрування  
072  
Фінанси, банківська справа та страхування»  
50 осіб 

20 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
02125438 
 

01 
Освіта  
016 
Спеціальна освіта 

21 Черкаський державний технологічний університет  
05390336 
 

22 
Охорона здоров’я  
227  
Фізична реабілітація 
30 осіб 
23 
Соціальна робота  
231 
Соціальна робота 
80 осіб 
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22 Національний університет водного господарства та 
природокористування  
02071116 
 

12 
Інформаційні технології 
121 
Інженерія програмного забезпечення 
50 осіб 

23 Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний 
інститут» 
30366752 
 

01 
Освіта  
013  
Початкова освіта 
30 осіб 

24 Приватний вищий навчальний заклад «Інститут сходознавства і 
міжнародних відносин «Харківський колегіум» 
14091839 

05 
Соціальні та поведінкові науки  
055 
Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії 
25 осіб 
05 
Соціальні та поведінкові науки  
056 
Міжнародні економічні відносини 
25 осіб 

 
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 

25 Класичний приватний університет 
19278502 
 

01  
Освіта 
017  
Фізична культура і спорт 
60 осіб  
04  
Богослов’я  
041  
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Богослов’я 
30 осіб 

26 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 
02125438  
 

03 
Гуманітарні науки  
035 
Філологія 
25 

27 Національний університет водного господарства та 
природокористування  
02071116 
 

22  
Охорона здоров’я  
227  
Фізична реабілітація 
50 осіб 

28 Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти» 
24983906 
 

03  
Гуманітарні науки  
031  
Релігієзнавство 
25 осіб 
03  
Гуманітарні науки 
033  
Філософія 
25 осіб 
05  
Соціальні та поведінкові науки  
053  
Психологія 
50 осіб 

07  
Управління та адміністрування  
073  
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Менеджмент 
50осіб 

29 Приватний вищий навчальний заклад «Інститут сходознавства і 
міжнародних відносин «Харківський колегіум» 
14091839 
 

05  
Соціальні та поведінкові науки  
055  
Міжнародні відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії 
25 осіб 
05  
Соціальні та поведінкові науки  
056  
Міжнародні економічні відносини 
25 осіб 
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
5. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження 
освітньої діяльності: 
 
№  
з/п 

Найменування ПТНЗ та 
ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 
ідентифікаційний код ВСП 

Код за Класифікатором професій 
(клас класифікаційних угрупувань) 

та назва професії  

Види професійної 
підготовки 

Ліцензований 
обсяг,  
осіб 

30 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«СЛАВАВТОДРАЙВ» 
39113036 
 

8321 
«Водій мототранспортних засобів 
(категорія А1)» 

професійно-технічне 
навчання 

12 

8321 
«Водій мототранспортних засобів 
(категорія А)» 

професійно-технічне 
навчання 

12 

8322 
«Водій автотранспортних засобів 
(категорія В)» 

професійно-технічне 
навчання 

50 

31 Державний навчальний заклад 
«Білопільське вище професійне 
училище» 
02547470 
 

4121  
«Обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних» 

первинна професійна 
підготовка 

30 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка 

15 

32 Публічне акціонерне товариство 
«Українська залізниця» 
40075815 
 
Регіональна філія «Одеська залізниця» 
публічного акціонерного товариства 
«Українська залізниця» 
40081200 
м. Одеса  

421 
«Касири, касири в банках та 
білетери» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

20 

723 
«Механіки та монтажники 
механічного устаткування» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації  

40 

831 
«Машиністи локомотивів та подібні 
до них робітники» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

362 



12 

(Виробничий підрозділ «Одеський 
центр професійного розвитку 
персоналу» регіональної філії 
«Одеська залізниця» публічного 
акціонерного товариства «Українська 
залізниця»)    

933 
«Вантажники та інші найпростіші 
професії на транспорті» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

20 

33 Публічне акціонерне товариство 
«Українська залізниця» 
40075815 
Регіональна філія «Львівська 
залізниця» публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця» 
40081195 
м. Львів  
(Виробничий підрозділ «Центр 
професійного розвитку персоналу» 
регіональної філії «Львівська 
залізниця» публічного акціонерного 
товариства «Українська залізниця») 
 

422 
«Агенти з інформування клієнтів» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

75 

511 
«Робітники, що надають послуги в 
дорозі» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка  

30 

516 
«Працівники служб, що надають 
захисні послуги» 

професійно-технічне 
навчання, підвищення 
кваліфікації 

25 

712 
«Будівельники будівель та споруд»,  

перепідготовка 30 

721 
«Формувальники, зварники, 
прокатники, бляхарі та монтажники 
металоконструкцій» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

45 

723 
«Механіки та монтажники 
механічного устаткування» 

перепідготовка та 
підвищення кваліфікації  

30 

724 
«Механіки та монтажники 
електричного та електронного 
устаткування» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

130 

829 
«Інші робітники з обслуговування 
та складання машин» 
 
 

перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

25 
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831 
«Машиністи локомотивів та подібні 
до них робітники» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

380 

833 
«Робітники, що обслуговують 
сільськогосподарські та інші 
пересувні установки» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації 

30 

34 Київський національний торговельно-
економічний університет  
01566117 
 
Чернівецьке вище комерційне 
училище Київського національного 
торговельно-економічного 
університету 
05476316  

5123 
«Бармен»  
 

первинна професійна 
підготовка 

30  

35 Державний навчальний заклад 
«Олександрійський професійний 
ліцей» 
02544945 
 

7433  
«Кравець» 

первинна професійна 
підготовка 

60 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка 

30 

36 Приватне підприємство «Інститут 
професійних технологій» (м. Одеса) 
31765322 
 

4222 
«Адміністратор» 

професійно-технічне 
навчання 

20 

5141 
«Косметик» 

професійно-технічне 
навчання 

20 

37 Аварійно-рятувальний загін 
спеціального призначення Головного 
управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у 
Полтавській області 
08804689   

4223 
«Радіотелефоніст» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації 

30 

5161 
«Пожежний-рятувальник» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації 

60 
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8333 
«Машиніст насосних установок 
пожежно-рятувального 
транспортного засобу»» 

професійно-технічне 
навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації 

30 

38 Вище  професійне училище № 35  
м. Стрия 
02545488 
 

4113  
«Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення» 

первинна професійна 
підготовка  

30 

професійно-технічне 
навчання та перепідготовка    

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 

39 Турківський професійний ліцей 
02545815 
 

4115  
«Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи)»  

Первинна професійна 
підготовка 

30 осіб 

4222  
«Адміністратор»  

Первинна професійна 
підготовка 

30 осіб 
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40 Харківський професійний ліцей 
будівництва та автотранспорту 
02548015 
 

7231  
«Слюсар з ремонту автомобілів» 
 
8322  
«Водій автотранспортних засобів 
(категорія «С»)  
 

Первинна професійна 
підготовка 

60 осіб 

41 Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Мукачівський 
професійний аграрний ліцей імені 
 Михайла Данканича» 
02543650 
 

7233  
«Слюсар з ремонту рухомого складу»  

Первинна професійна 
підготовка 

30 осіб, професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 
15 осіб 
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7129  
«Монтер колії»  
 

Первинна професійна 
підготовка  

30 осіб, професійно-технічне 
навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації   
15 осіб 

42 Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Західноукраїнський 
навчальний центр «Спеціаліст» 
38700778 
 

8131  
«Чистильник димоходів, лежаків і топок»  

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка та підвищення 

кваліфікації 
20 осіб 

7136  
«Трубопровідник лінійний»  

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка та підвищення 

кваліфікації 
20 осіб 

8159  
«Оператор нафтоперекачувальної станції» 

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка та підвищення 

кваліфікації 
20 осіб 

7233  
«Слюсар з експлуатації та ремонту газового 
устаткування» 

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка та підвищення 

кваліфікації 
20 осіб 

8155  
«Оператор заправних станцій»  

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка та підвищення 

кваліфікації 
20 осіб 

7241  
«Електромонтер з ремонту та обслуговування  
електроустаткування» 

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка та підвищення 

кваліфікації 
20 осіб 

7212 «Електрогазозварник» Професійно-технічне навчання, 
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 перепідготовка та підвищення 
кваліфікації 

20 осіб 
43 Шишацька обласна гімназія-інтернат для 

обдарованих дітей 
23550016 
 
 
 

8322  
«Водій автотранспортних засобів категорії 
«В» 
 

Професійно-технічне навчання 
80 осіб 

 
7. Виправлення технічної помилки в ліцензії  
 

У зв’язку з виявленням технічної помилки у рішенні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 
19.07.2016 (протокол № 12/1) та у додатку 2.5, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
21.07.2016 № 1407 л, щодо звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (зменшення ліцензованого 
обсягу) за напрямом 6.020303 «Філологія (українська мова і література)» та за спеціальністю 7.02030301 «Українська 
мова і література*» у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» 
зазначити найменування та ідентифікацій код відокремленого структурного підрозділу - «Горлівський інститут 
іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», 38177129» 

Підстава: лист Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» від 
22.07.2016 № 72-16-630 
 
 
 
 
 


