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Протокол № 18/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 13 вересня 2016 р.

№ 18/1

Головуючий: Ковтунець В. В.
На засіданні присутні: Шевцов А. Г., Шаров О. І., Криштоф С. Д,
Данильченко С. О., Воронюк О. І.

Кучинський М. С.,

Костенко О. І.,

Бойко Г. М.,

Порядок денний:
1. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти);
2. Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти.
3. Про анулювання ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти.

Вирішили:
За результатами попереднього розгляду матеріалів щодо видачі ліцензій на освітню діяльність, розширення та звуження
провадження освітньої діяльності у сфері вищої, анулювання ліцензії на підставі заяви ліцензіата 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, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):
1.1. Видача ліцензій, розширення провадження освітньої діяльності:
Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

1

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
02125208

Код та
найменування галузі
знань
01
Освіта
01
Освіта

Шифр та найменування спеціальності

014
Середня освіта (мова і література (польська))
014
Середня освіта (образотворче мистецтво)

Ліцензований обсяг,
осіб

60
30

Другий (магістерський) рівень
№
з/п

2

Найменування ВНЗ та
Код та
Шифр та найменування спеціальності
ідентифікаційний код
найменування галузі
(найменування ВСП ВНЗ та
знань
ідентифікаційний код ВСП)
Київський національний
24
242
торговельно-економічний
Сфера
Туризм
університет
обслуговування
01566117
Харківський торговельноекономічний інститут Київського
національного торговельно-

Ліцензований обсяг,
осіб

40

3

3

4

економічного університету
33297907
Державний вищий навчальний
заклад «Ужгородський
національний університет»
02070832
Класичний приватний
університет
19278502

19
Архітектура та
будівництво

192
Будівництво та цивільна інженерія

45

01
Освіта

017
Фізична культура і спорт

60

2. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти
2.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності у певному місці провадження:
№
з/п

5

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

Чорноморський національний
університет імені Петра Могили
23623471
Тбіліський інститут Чорноморського
національного університету імені Петра
Могили

Код та
найменування галузі
знань

Шифр та найменування
спеціальності

Перший (бакалаврський) рівень
0203 «Гуманітарні
6.020303 «Філологія
науки»
(англійська)»
0301 «Соціально6.030104 «Політологія»
політичні науки»
0302 «Міжнародні
6.030201 «Міжнародні
відносини»
відносини»

Ліцензований обсяг
Існуючий
(д.ф.н./з.ф.н.)

Після звуження
(д.ф.н./з.ф.н.)

10/0

0/0

30/0

0/0

30/0

0/0
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3. Анулювати ліцензію на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти:
2.1. За заявою ліцензіата про анулювання власної ліцензії (пункт 1 частини 2 статті 16 Закону № 222):

№
з/п

Найменування здобувача ліцензії
та ідентифікаційний код

6

Академія державної пенітенціарної
служби
08571788

Вид освітньої діяльності , на провадження
якого анулюється ліцензія, серія та №
ліцензії
Провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти згідно з ліцензією серії АЕ
№ 636432 від
21.05.2015 р. виданої
Чернігівському юридичному коледжу
Державної пенітенціарної служби України
(ідентифікаційний код – 08571788)

Підстави анулювання ліцензії

Заява ліцензіата (лист від 01.09.2016
№ 1/1930) про анулювання власної ліцензії у
зв’язку з реорганізацією навчального
закладу.

