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Протокол № 23/1 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

 

від 25 жовтня 2016 р.                № 23/1 

 
Головуючий: Ковтунець В. В. 

 
На засіданні присутні: Шевцов А. Г., Криштоф С. Д, Ярмистий М. М., Костенко О. І., Воронюк О. І. 

Запрошені: Ляшенко Н.І. 

 
 
Порядок денний: 
 

1. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої 

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

2. Про відмову у видачі (розширенні провадження освітньої діяльності) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у 

сфері вищої освіти; 

3. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері 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 

(започаткувати нову спеціальність, рівень 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 Державний вищий навчальний 

заклад «Дрогобицький коледж 

нафти і газу» 

00146896 

 

18 

Виробництво та 

технології 

185 

Нафтогазова інженерія та 

технології 

40 

2 Полтавська державна аграрна 

академія 

00493014 

07 
Управління та 
адміністрування 

073 Менеджмент 175  

28 Публічне 
управління та 
адміністрування 

281 
Публічне управління та 
адміністрування 

100  
 

3 Кременчуцький педагогічний 

коледж імені А. С. Макаренка 

02125496 

01 Освіта 012 Дошкільна освіта 120  

01 Освіта 014 Середня освіта 
(фізична культура) 

60  

4 Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка   

02125415 

 01 Освіта 015 Професійна освіта 
(Технологія виробів легкої 
промисловості)   

25  

 
 



3 

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 

5 Приватний вищий навчальний 

заклад «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» 

37992250 

  

22 Охорона здоров’я  227 Фізична реабілітація 15  

08 Право 081 Право 15  

05 Соціальні  та 

поведінкові науки 

053 Психологія 

 

15  

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

15  

6 Полтавська державна аграрна 

академія 

00493014 

28 Публічне управління 
та адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
75  

7 Черкаський державний 

технологічний університет 

05390336 

 

19 Архітектура та 
будівництво 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 
40  

27 Транспорт 274 Автомобільний 

транспорт 

35  

8 Державний вищий навчальний 

заклад «Національний гірничий 

університет» 

02070743 

27 Транспорт 275 Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

100  

9 Університет державної фіскальної 

служби України 

40233365 

08 Право 
 
(0304 Право) 

081 «Право»  
 

(8.03040101 «Правознавство») 

520  

 

(310 денної / 

 210 заочної форм 
навчання) 
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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 Житомирський державний 

технологічний університет 

05407870 

0501 

Інформатика та 

обчислювальна техніка 

6.050103 

Програмна інженерія 

 

90/90 

 

120/90 

 
3. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії (започаткуванні нової спеціальності, рівня вищої освіти) на освітню діяльність 

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

3.1. 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 

11 Житомирський державний технологічний університет 

05407870 

 

125 
Кібербезпека 

 
Другий (магістерський) рівень 

 

№  

з/п 
Найменування ПТНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та ідентифікаційний код ВСП 

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування 

спеціальності ліцензований обсяг 

12 Білоцерківський національний аграрний університет 

00493712 

206 

Садово-паркове господарство 
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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 

13 Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Учбово-курсовий 

комбінат (К)» 

39535328 

8331 «Тракторист» Перепідготовка,  

Підвищення кваліфікації 
10 

8332 «Машиніст екскаватора 

одноковшового» 

Перепідготовка,  

Підвищення кваліфікації 
8 

14 Навчальний центр «Перспектива» 

33476220 

 

4121 «Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних» 

Професійно-технічне навчання 15 

5133 «Соціальний робітник» Професійно-технічне навчання 15 

7129 «Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій» 

Професійно-технічне навчання 15 

7132 «Лицювальник-

плиточник» 

Професійно-технічне навчання 15 

 
4. Виправлення технічної помилки в ліцензії  
 

У зв’язку з технічними помилками внести зміни: 

1) у додатку 4.7 («Про видачу ліцензії на здійснення освітньої діяльності Публічному акціонерному товариству 

«Українська залізниця» для регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця») до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» від 21.07.2016 

№ 1407 л, замінити назву структурного підрозділу «Харківський центр професійного розвитку персоналу регіональної 

філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на «Харківський центр 

професійної освіти регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця»; 
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2) у додатку 4.8 («Про видачу ліцензії на здійснення освітньої діяльності Публічному акціонерному товариству 

«Українська залізниця» для регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця») до наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» від 21.07.2016 

№ 1407 л, замінити назву структурного підрозділу «Лубенський центр професійного розвитку персоналу регіональної 

філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на «Лубенський центр 

професійної освіти регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська 

залізниця». 

Підстава: лист Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» від 12.09.2016 № Uz/6-3/5237-16. 
 
 

 

 


