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Протокол № 14/1 

 
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 

 

10 серпня 2016 р.                 м. Київ 

 
 
Головуючий: Ковтунець В. В. 

 
На засіданні присутні: Шаров О. І., Кучинський М. С., 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, 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 освіти. 

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

провадження освітньої діяльності 

5  Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 

6  Про відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 

7  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. 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 Вінницький національний аграрний університет 

00497236 

21 

Ветеринарна медицина  

212 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

50 

2 Державний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський національний університет» 

02070832 

01 

Освіта 

017  

Фізична культура і 

спорт 

90 

 
 

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 

3 Українська академія друкарства 

02071004 

12 

Інформаційні технології 

122 

Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології 

 

25  
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 02 

 Культура і мистецтво 

022 

Дизайн 

25 

4 
 

Українська інженерно-педагогічна академія 

02071228 

Навчально-науковий професійно-педагогічний 

інститут Української інженерно-педагогічної 

академії  

(м. Бахмут) 

24819972 

 

13 

Механічна інженерія 

133 

Галузеве 

машинобудування 

 

 

30 

14 

Електрична інженерія 

141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

 

 

60 

5 
 

Уманський національний університет садівництва 

00493787 

 

07 Управління та 

адміністрування 

072  

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

 

100 

07 

Управління та адміністрування 

075 

Маркетинг 

 

40 

10 

Природничі науки 

101 

Екологія 

 

25 

6 Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний 

університет»  

02070758 

07  

Управління та адміністрування 
075  

Маркетинг 

 

85 

7 Вищий навчальний заклад «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

30373644 

 

 

 

 

24 

Сфера обслуговування 

242 

Туризм 

 

 

50 
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8 Вищий навчальний заклад «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» 

30373644 

 

Полтавський інститут економіки і права Вищого 

навчального закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» 

25664014 

08 

Право 

081  

Право 

 

 

50 

 

9 Вінницький національний аграрний університет 

00497236 

18 

Виробництво та технологія  

181 

Харчові технології 

 

25 

 
 
2.1. 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.) 

10 Вищий навчальний заклад 

"Університет економіки та права 

"КРОК" 

04635922 

0501 

Інформатика та 

обчислювальна техніка 

6.050101 

Комп'ютерні науки 

 

 

50/50 

 

 

100/50 
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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): 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

 
11 Державний вищий навчальний заклад 

«Донецький національний технічний 

університет» 

02070826 

 

0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

7.05010202 

Системне програмування 
50/80 10/50 

0801 

Геодезія та 

землеустрій 

7.08010103 

Землеустрій та кадастр 
30/50 25/25 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

  0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

8.05010202  

Системне програмування 
50/20 20/20 

0801 

Геодезія та 

землеустрій 

8.08010103  

Землеустрій та кадастр 
30/10 25/10 
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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 

12 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

08571340 

 

122 
Комп’ютерні науки та інформаційні 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 ліцензований обсяг 

13 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

08571340 

 

035 
Філологія (спеціалізація «Переклад») 

14 Черкаський державний технологічний університет 

05390336 

 

122 
Інформаційні технології проектування 
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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 

та назва професії  

Види професійної 

підготовки 

Ліцензований 

обсяг,  

осіб 

15 Професійно - технічне училище № 71 

(смт. Щорськ, Дніпропетровська обл.) 

02541875 

 

4112 

Оператор комп’ютерного набору 

первинна професійна 

підготовка 
30 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

15 

16 
 

Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення Управління 

Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Закарпатській області 

08588688 

 

4223 

Радіотелефоніст 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 
20 

5161 

Пожежний-рятувальник 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

5169 

Рятувальник 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

20 

5169 

Командир відділення 

оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 
30 

8333 

Машиніст насосних установок 

пожежно-рятувального 

транспортного засобу 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

8340  

Матрос-рятувальник 

перепідготовка 30 
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17 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Сумський центр 

професійно-технічної освіти з дизайну 

та сфери послуг» 

03063107 

7436  

Швачка 

первинна професійна 

підготовка 

 

25 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації, перепідготовка 

 

15 

18 
 

Публічне акціонерне товариство 

«ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» 

(м. Буча, Київська обл.) 

00121146 

 

7212 

Газорізальник 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 

7242 

Дефектоскопіст рентгено-, 

гаммаграфування 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 

7243 

Дефектоскопіст з ультразвукового 

контролю 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 

7212  

Електрозварник на автоматичних 

та напівавтоматичних машинах 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 

7212 

Електрозварник ручного 

зварювання 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 

7136  

Монтажник технологічних 

трубопроводів 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 

7233 

Монтажник технологічного 

устаткування та пов’язаних з ним 

конструкцій 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 

7214  

Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 
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7215  

Стропальник 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

 

15 

19 Національний педагогічний 

університет імені М. П. Драгоманова  

02125295 

Відокремлений структурний підрозділ 

Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

«Вище професійне училище» (м. Київ) 

33501115 

 

7242 

Монтажник радіоелектронної 

апаратури та приладів 

первинна професійна 

підготовка 

 

30 

7244 

Електромонтер охоронно-

пожежної сигналізації  

первинна професійна 

підготовка 

 

30 

4113 

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

первинна професійна 

підготовка 

 

30 

20 Прилуцький професійний ліцей 

Чернігівської області 

02548914 

 

5122  

Кухар 
первинна професійна 

підготовка 

30 

7412  

Кондитер 

первинна професійна 

підготовка 

30 

21 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад 

«Дніпропетровський центр 

професійно-технічної освіти» 

02541409 

 

7241 

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

первинна професійна 

підготовка 

30 

професійно-технічне 

навчання 

30 

5312 

Оформлювач вітрин, приміщень 

та будівель  

первинна професійна 

підготовка 

30 

7244 

Електромонтер охоронно-

пожежної сигналізації  

первинна професійна 

підготовка 

30 

професійно-технічне 

навчання 

30 

7133 

Реставратор декоративних 

штукатурок і ліпних виробів  

первинна професійна 

підготовка 

30 

7129 

Робітник з комплексного 

первинна професійна 

підготовка 

30 
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обслуговування й ремонту 

будинків 

7233 

Слюсар-ремонтник  

первинна професійна 

підготовка 

30 

професійно-технічне 

навчання 

30 

7245 

Кабельник-спаювальник  

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

90 

7244 

Електромонтер лінійних споруд 

електрозв'язку та проводового 

мовлення  

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

60 

4223 

Телеграфіст  

професійно-технічне 

навчання 

15 

7244 

Електромонтер станційного 

устаткування телефонного зв'язку 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

45 
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6. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 
 
6.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти зменшення ліцензованого 
обсягу (у ПТНЗ або у ВСП ПТНЗ): 
 

№  

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 

Існуючий 

 

Після 

звуження 

22 
 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

00497213 

 

7233 

Слюсар 

механоскладальних робіт 

Професійно-технічне 

навчання 
150 75 

6113 

Озеленювач 
Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

125 100 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

00497213 

 

 

Новобузький коледж 

Миколаївського національного 

аграрного університет 

26446762 

 

7233 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських 

машин та устаткування 

Професійно-технічне 

навчання 

75 0 

7141 

Маляр 

 

Професійно-технічне 

навчання 

75 0 

7133 

Штукатур 

Професійно-технічне 

навчання 

75 0 

6131 

Робітник фермерського 

господарства 

Професійно-технічне 

навчання 

50 0 

Миколаївський національний 

аграрний університет 

00497213 

8322 

Водій автотранспортних 

засобів  (категорія «В») 

Професійно-технічне 

навчання 
30 0 
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Центр з підготовки робітничих 

професій Миколаївського 

національного аграрного 

університету 

38622545 

 

7212 

Електрогазозварник 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

35 0 

8322 

Водій автотранспортних 

засобів  (категорія «С») 

Професійно-технічне 

навчання 
30 0 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорія 

«А1», «А2») 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

30 0 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорія 

«А1», «А2», «В1») 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації 

65 0 

6111 

Плодоовочівник 

Професійно-технічне 

навчання 
20 0 
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7. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким 

здобувачам (ліцензіатам): 

 

7.1. 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 

23 
 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Ічнянський 

професійний аграрний ліцей» (м. Ічня,  

Чернігівська обл..) 

33380434 

 

8272 

Апаратник пастеризації та 

охолодження молока 

 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 

8272 

Оператор лінії у виробництві харчової 

продукції (молочне виробництво) 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання 

24 
 

Комаргородське вище професійне 

училище (м. Комаргород, Вінницька обл..) 

02539714 

 

6113 

Озеленювач 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації  

6112 

Садовод 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації  

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(кат. «А2», «В1», «С», «D1», «Е1,Е2», 

«G1,G2», «Н») 

Професійно-технічне навчання  
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25 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Консультаційно-
навчальний центр охорони праці» 
32093955 
 

4115 
Секретар керівника (організації, 
підприємства, установи) 

 

7241 
Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 

 

26 Державний  навчальний заклад 
«Сєвєродонецьке вище професійне 
училище» 
02540479 
 

4222  
Адміністратор  

Первинно-професійна підготовка 

 

4115 
Секретар керівника(організації, 
підприємства, установи) 

Первинно-професійна підготовка 

 

  7244 
Електромонтер охоронно-пожежної 
сигналізації 

Первинно-професійна підготовка 

 

27 
 

Уманський національний університет 
садівництва 
00493787 
Відокремлений структурний підрозділ 
«Чигиринський економіко-правовий 
коледж Уманського національного 
університету садівництва» 
00729089 
 

5220 
Продавець продовольчих товарів 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка та підвищення 

кваліфікації 
5220  
Продавець непродовольчих товарів 

Первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка та підвищення 

кваліфікації 

28 Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя  
05408102 
 
Технічний коледж Тернопільського 
національного технічного університету 
імені Івана Пулюя 
02549121 
 

4222 
Адміністратор 

Первинна професійна підготовка 

4211 
Контролер-касир 

Первинна професійна підготовка 

4221 
Агент з організації туризму 

Первинна професійна підготовка 

5129 
Майстер готельного обслуговування 

Первинна професійна підготовка 

4113 
Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 

Первинна професійна підготовка 
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4222 
Офіс-адміністратор 

Первинна професійна підготовка 

29 Комунальний заклад «Міжшкільний 
навчально-виробничий комбінат» 
21123043 
 

8322 
Водій автотранспортних засобів 
(категорія «В») 

Професійно-технічне навчання 

 
 
8. Виправлення технічної помилки в ліцензії  

 

8.1. У зв’язку з виявленням технічної помилки у рішенні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 

від 02.07.2016 (протокол № 10/1) та у додатку 1.96, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.07.2016 № 1404 л, щодо видачі ліцензії на здійснення освітньої діяльності Державного навчального закладу 

«Київський центр професійно-технічної освіти» змінити найменування професії 7242 «Монтажник радіоелектронної 

апаратури» на 7242 «Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів». 

Підстава: лист Державного навчального закладу «Київський центр професійно-технічної освіти»  

від 02.08.2016 № 215 
 


