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Протокол № 2
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
24 березня 2016 р.

м. Київ
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти таким
здобувачам (ліцензіатам):
1.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти:
1.1.1. Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

1

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний
код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
00493706
для Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і
природокористування України "Ірпінський
економічний коледж"
33295386

Код та найменування галузі знань; шифр та
найменування спеціальності ліцензований обсяг

07
"Управління та адміністрування"
071
"Облік і оподаткування",
60 осіб

2

1.2. На підставі виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем (ліцензіатом):
1.2.1. Перший (бакалаврський) рівень
№ Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
Код та найменування галузі знань; шифр та
з/п (найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний
найменування спеціальності ліцензований обсяг
код ВСП)
12
2 Херсонський національний технічний
університет
"Інформаційні технології"
05480298
122
"Комп’ютерні науки та інформаційні технології"
50 осіб (25/25)

2. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти (у разі збільшення
ліцензованого обсягу) таким ліцензіатам:
2.1. На підставі встановлення невідповідності ліцензіата Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
2.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
№
Найменування ВНЗ та
Код та найменування галузі знань;
з/п
ідентифікаційний код
шифр та найменування спеціальності
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)

3

4

Київський національний
торговельно-економічний
університет
01566117
Торговельно-економічний
коледж Київського

0305
"Економіка та підприємництво"
5.03050801 "Фінанси і кредит"
1401
"Сфера обслуговування"
5.14010301 «Туристичне
обслуговування»

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Пропо(д.ф.н./
нується
з.ф.н.)
(д.ф.н./
з.ф.н.)
60 / 20
85 / 20

30 / 0

60 / 0

3

національного торговельноекономічного університету
01566123
2.2. На підставі встановлення недостовірності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти:
2.2.1. Другий (магістерський) рівень
№
з/п

5

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Університет митної справи
та фінансів
39568620

Код та найменування галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

0304
"Право"
8.03040101
"Правознавство"

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Пропо(д.ф.н./
нується
з.ф.н.)
(д.ф.н./
з.ф.н.)
15 / 0
50 / 25

3. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти
3.1. Припинити провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі ВНЗ:
№
з/п

6
7

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

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Товариство з обмеженою відповідальністю 1201
5.12010101
Медичний коледж "Монада"
"Медицина"
"Лікувальна справа"
13797632
5.12010106

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

Після звуження
(д.ф.н./з.ф.н.)

60 / 0

0/0

60 / 0

0/0

4

8

для
Євпаторійської філії Товариства з
обмеженою відповідальністю Медичний
коледж "Монада" 26027829

1202
"Фармація"

"Стоматологія ортопедична"
5.12020101
"Фармація"

50 / 40

0/0

3.2. Припинити провадження частини освітньої діяльності за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти у вищих
навчальних закладах:

9

10

11

Приватний вищий навчальний заклад
"Кременчуцький університет економіки,
інформаційних технологій і управління"
13951369

Перший (бакалаврський) рівень
0401
6.040106
"Природничі науки"
" Екологія, охорона
навколишнього середовища
та збалансоване
природокористування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
Приватний вищий навчальний заклад
0401
7.04010601
"Кременчуцький університет економіки,
"Природничі науки"
" Екологія та охорона
інформаційних технологій і управління"
навколишнього середовища"
13951369
Приватний вищий навчальний заклад
"Кременчуцький університет економіки,
інформаційних технологій і управління"
13951369

Другий (магістерський) рівень
0501
8.05010101
"Інформатика та
"Інформаційні управляючі
обчислювальна
системи та технології (за
техніка"
галузями) "

25 / 30

0/0
(з 1.07.2016р.)

25 / 30

0/0
(з 1.07.2016р.)

10 / 0

0/0
(з 1.07.2016р.)

3.3. Зменшити ліцензований обсяг за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти у вищих навчальних закладах:
№
Найменування ВНЗ
Код та найменування
Шифр та найменування
Ліцензований обсяг
з/п
та ідентифікаційний код
галузі знань
спеціальності
Існуючий
Після звуження
(найменування ВСП ВНЗ та
(д.ф.н./
(д.ф.н./
ідентифікаційний код ВСП)
з.ф.н./в.ф.н.)
з.ф.н./в.ф.н.)

5

12

13

14

15

16

17

18

Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
02070714
Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
02125415
Харківська державна академія культури
30036001

Перший (бакалаврський) рівень
0306
6.030601
"Менеджмент і
"Менеджмент"
адміністрування"
0101
6.010106
"Педагогічна освіта"
"Соціальна педагогіка"
0201
"Культура"

6.020101
"Культурологія"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
Східноукраїнський національний
0306
7.03060101
університет імені Володимира Даля
"Менеджмент і
"Менеджмент організацій і
02070714
адміністрування"
адміністрування (за видами
економічної діяльності)"
Кіровоградський державний педагогічний
0101
7.01010601
університет імені Володимира Винниченка "Педагогічна освіта"
"Соціальна педагогіка"
02125415
Харківська державна академія культури
0201
7.02010101 "Культурологія
30036001
"Культура"
(за видами діяльності)"
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
02070714

Другий (магістерський) рівень
0306
8.03060101
"Менеджмент і
"Менеджмент організацій і
адміністрування"
адміністрування (за видами
економічної діяльності)"

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

255 / 600 / 200

75 / 75 / 0

75 / 75 / 0

75 / 0 / 0

42 / 27 / 0

30 / 25 / 0

100 / 375 / 75

40 / 35 / 0

67 / 67 / 0

40 / 0 / 0

42 / 42 / 0

30 / 25 / 0

25 / 50 / 15

25 / 45 / 0
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№
з/п

Найменування здобувача ліцензії
та ідентифікаційний код

19

Вищий навчальний заклад Донецький
інститут ринку та соціальної політики
у вигляді товариства з обмеженою
відповідальністю
20369090

Вид освітньої діяльності , на
Підстави анулювання ліцензії
провадження якого анулюється ліцензія,
серія та № ліцензії
Провадження освітньої діяльності у сфері Заява ліцензіата (лист від 02.032016 № 01/14) про
вищої освіти згідно з ліцензією серії АД
анулювання власної ліцензії з 01.06.2016
№073039 від 30.11.2012

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

5. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти
таким здобувачам (ліцензіатам):
5.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері
професійно-технічної освіти:
№
з/п

20

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Навчальний центр
«Інформаційне
забезпечення бізнесу»
39751694

Код за Класифікатором
професій
та назва професії, ліцензований
обсяг
5220
"Продавець непродовольчих
товарів"
30 осіб
5220
"Продавець продовольчих
товарів"
30 осіб
5122
"Кухар"
20 осіб

Види професійної підготовки

Професійно-технічне навчання,
перепідготовка, підвищення
кваліфікації

