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Протокол № 3/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
08 квітня 2016 р.

м. Київ
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності) закладів освіти у сфері вищої
освіти таким здобувачам:
1.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти:
1.1.1. Другий (магістерський) рівень
№
з/п

1

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Приватний вищий навчальний заклад
"Київський міжнародний університет"
21595240

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

22
"Охорона здоров’я"
221
"Стоматологія"
25 осіб

2.Розширити провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності):
2.1 Перший (бакалаврський) рівень
2

Київський національний університет
будівництва і архітектури
02070909

19
«Архітектура та
будівництво»

191
«Архітектура та
містобудування»

230

2

Відокремлений структурний підрозділ
«Інститут інноваційної освіти Київського
національного університету будівництва і
архітектури»
38639433
2.1 Другий (магістерський) рівень
3

Київський національний університет
будівництва і архітектури
02070909
Відокремлений структурний підрозділ
«Інститут інноваційної освіти
Київського національного університету
будівництва і архітектури»
38639433

19
«Архітектура та
будівництво»

191
«Архітектура та
містобудування»

100

3.Розширити провадження освітньої діяльності (започаткування нового рівня вищої освіти):
3.1 Другий (магістерський) рівень
№
з/п

4

5

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Приватний вищий навчальний заклад
"Київський міжнародний університет"
21595240
Вищий навчальний заклад
"Український католицький
університет"
26205857

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

24
"Сфера обслуговування"

242
"Туризм"

25

05
"Соціальні та поведінкові
науки"

053
"Психологія"

60
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4. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти
4.1. 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

Перший (бакалаврський) рівень
0301
6.030104
6 Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
"Соціально"Політологія"
02070714
політичні науки"
0303
6.030301
7
"Журналістика та
"Журналістика"
інформація"
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
0101
7.01010201
8 Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла
"Педагогічна освіта" "Початкова освіта"
7.01010301
9 Коцюбинського
02125094
"Технологічна освіта"
0301
7.03010401
10 Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
"Соціально"Політологія
02070714
політичні науки"
(за сферами політичної
діяльності)"
0303
7.03030101
11
"Журналістика та
"Журналістика
інформація"
(за видами)"
0203
7.02030304
12
"Гуманітарні науки" "Переклад"

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

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

25 / 25 / 25

25 / 25 / 0

40 / 50 / 0

25 / 25 / 0

110 / 95 / 0

75 / 75 / 0

80 / 90 / 0

50 / 70 / 0

25 / 25 / 25

10 / 10 / 0

40 / 50 / 0

15 / 15 / 0

75 / 25 / 0

50 / 25 / 0
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
1. Відмовити у розширенні провадженні освітньої діяльності (започаткування нової професії) на освітню діяльність закладів
освіти у сфері професійно-технічної освіти таким ліцензіатам:
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ
та ідентифікаційний код
ВСП
13 Львівський професійний
коледж готельнотуристичного та
ресторанного сервісу
20835913

Код за Класифікатором професій
та назва професії, ліцензований
обсяг

5129
"Майстер готельного
обслуговування"
60 осіб

Види професійної
підготовки

Первинна професійна
підготовка,
перепідготовка

2. Відмовити у розширенні провадженні освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) на освітню діяльність закладів
освіти у сфері професійно-технічної освіти таким ліцензіатам:
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
Код за Класифікатором професій
ідентифікаційний код
та назва професії, ліцензований
(найменування ВСП ПТНЗ
обсяг
та ідентифікаційний код
ВСП
5123
14 Львівський професійний
коледж готельно"Офіціант"
туристичного та
60 осіб
ресторанного сервісу
20835913

Види професійної
підготовки

Первинна професійна
підготовка,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

5

3. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким здобувачам:
2.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері
професійно-технічної освіти:
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ
та ідентифікаційний код
ВСП
15 Державне підприємство
"Спеціалізований центр
підготовки кадрів"
16 04642416

17

18

19

20

21

Код за Класифікатором професій
та назва професії, ліцензований
обсяг

8162
"Машиніст котлів"
15 осіб
8162
"Машиніст парових турбін"
15 осіб
8162
"Машиніст-обхідник з котельного
устаткування"
12 осіб
8162
"Машиніст-обхідник з турбінного
устаткування"
12 осіб
8162
"Старший машиніст турбінного
відділення"
10 осіб
8162
"Старший машиніст котельного
устаткування"
10 осіб
7241 "Електромонтер з
обслуговування

Види професійної
підготовки

Перепідготовка,
підвищення кваліфікації

6

22

23

24

25

26

27

28

електроустаткування
електростанцій"
10 осіб
8162
"Старший машиніст
котлотурбінного цеху"
10 осіб
8162
"Старший машиніст енергоблоків"
10 осіб
8161
"Машиніст енергоблока"
15 осіб
7241 "Електрослюсар з
обслуговування автоматики та
засобів вимірювань
електростанцій"
10 осіб
7241 "Електромонтер з ремонту
апаратури релейного захисту й
автоматики"
10 осіб
8163
"Апаратник хімводоочищення"
10 осіб
8159
"Лаборант хімічного аналізу"
10 осіб

Підвищення кваліфікації

7

4. Видати ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти здобувачам:
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
29 Підприємство об’єднання громадян
"Перспектива" Всеукраїнської
громадської організації "Асоціація
30 інвалідів-спинальників України"
40040384
31
32 Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення Головного
управління Державної служби
33 України з надзвичайних ситуацій в
Одеській області
35303860
34 Товариство з обмеженою
відповідальністю "Навчальний центр
"Інформаційне забезпечення бізнесу"
35 39751694

36

Код за Класифікатором
професій
та назва професії,
4121
"Обліковець з реєстрації
бухгалтерських даних"
4112
"Оператор комп’ютерного
набору"
4144
"Діловод"
5161
"Пожежний-рятувальник"
8333
"Машиніст насосних
установок пожежнорятувального
транспортного засобу"
5220
"Продавець
непродовольчих товарів"
5220
"Продавець продовольчих
товарів"
5122
"Кухар"

Види професійної
підготовки

Ліцензований обсяг,
осіб

Професійно-технічне
навчання

14

Професійно-технічне
навчання

28

Професійно-технічне
навчання
Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації
Професійно-технічне
навчання

14
120

30

Професійно-технічне
навчання, перепідготовка

30

Професійно-технічне
навчання, перепідготовка

30

Професійно-технічне
навчання, перепідготовка

20

