-Протокол № 6/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
16 травня 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 Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти:
1.1.1. 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
код ВСП)
обсяг
01
1 Чернігівський національний педагогічний
університет імені Т. Г. Шевченка
"Освіта"
02125674
014
"Середня освіта (Інформатика)"
25 осіб
05
2 Приватний вищий навчальний заклад
"Інститут сходознавства і міжнародних
"Соціальні та поведінкові науки
відносин "Харківський колегіум"
055
14091839
"Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії"
25 осіб
05
3 Приватний вищий навчальний заклад
"Інститут сходознавства і міжнародних
"Соціальні та поведінкові науки
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відносин "Харківський колегіум"
14091839

056
"Міжнародні економічні відносини"
25 осіб

1.1.2. Другий (магістерський) рівень
№ Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код Код та найменування галузі знань; шифр та
з/п (найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний найменування спеціальності ліцензований
код ВСП)
обсяг
24
4 Харківська державна академія культури
30036001
"Сфера обслуговування"
242
"Туризм"
30 осіб
05
5 Приватний вищий навчальний заклад
"Інститут сходознавства і міжнародних
"Соціальні та поведінкові науки
відносин "Харківський колегіум"
055
14091839
"Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії"
25 осіб
05
6 Приватний вищий навчальний заклад
"Інститут сходознавства і міжнародних
"Соціальні та поведінкові науки
відносин "Харківський колегіум"
056
14091839
"Міжнародні економічні відносини"
25 осіб
7 "Київський кооперативний інститут бізнесу і 08
права"
"Право"
01788243
081
"Право"
30 осіб
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2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширити провадження освітньої діяльності
2.1. Видача ліцензій, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, іншого рівня
вищої освіти):
2.1.1. Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

8

9

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Тернопільський національний
економічний університет
33680120
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
00493706

для Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
33295386
10 Академія Державної пенітенціарної
служби
08571788
11 Академія Державної пенітенціарної
служби
08571788
12 Вінницький обласний комунальний
гуманітарно-педагогічний коледж
05486450

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

12
"Інформаційні технології"

124
"Системний аналіз"

60

07
"Управління та
адміністрування"

071
"Облік і оподаткування"

60

05
"Соціальні та поведінкові
науки"
08
"Право"

053
"Психологія"

50

081
"Право"

370

01
"Освіта"

014
"Середня освіта (музичне
мистецтво)

25
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2.1.2. Другий (магістерський) рівень
№
з/п

13

14

15

16

17

18
19

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
14321481
Приватний вищий навчальний заклад
"Буковинський університет"
22838873
Чернігівський національний
технологічний університет
05460798
Академія Державної пенітенціарної
служби
08571788
Чорноморський державний університет
імені Петра Могили
23623471
Херсонський державний університет
02125609
Херсонський державний університет
02125609

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

26
"Цивільна безпека"

262
"Правоохоронна
діяльність"

25

08
"Право"

081
"Право"

60

19
"Архітектура та
будівництво"
08
"Право"

192
"Будівництво та цивільна
інженерія"
081
"Право"

30

22
"Охорона здоров’я"

222
"Медицина"

150

24
"Сфера обслуговування"
22
"Охорона здоров’я"

242
"Туризм"
227
"Фізична реабілітація"

20

175

20
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2.2. Розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу):
2.2.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
№
з/п

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
20 Тернопільський національний
економічний університет
33680120

Код та найменування
галузі знань

0304
"Право"

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Встановити

5.03040101
"Правознавство"

(д.ф.н./ з.ф.н.)

(д.ф.н./ з.ф.н.)

25 / 0

50 / 0

для Коледжу економіки, права та
інформаційних технологій
Тернопільського національного
економічного університету
37753993
3. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти
3.1. Припинення провадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі ВНЗ:
№
з/п

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

21 Донбаська державна машинобудівна
академія
02070789

Код та
найменування галузі
знань

Шифр та найменування
спеціальності

Перший (бакалаврський) рівень
0305
6.030504
"Економіка та
"Економіка підприємства"
підприємництво"

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

Після звуження
(д.ф.н./з.ф.н.)

0 / 30

0/0

(в межах
загального
ліцензованого
обсягу)
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22 для
Навчально-консультаційного центру
Донбаської державної машинобудівної
академії у м. Костянтинівка
26288116
23 Донбаська державна машинобудівна
академія
02070789

0305
"Економіка та
підприємництво"

6.030509
"Облік і аудит"

для
Навчально-консультаційного центру
донбаської державної машинобудівної
академії у м. Добропілля
26288085
24 Донбаська державна машинобудівна
академія
02070789

0305
"Економіка та
підприємництво"

6.030509
"Облік і аудит"

0306
"Менеджмент і
адміністрування"

6.030601
"Менеджмент"

25

для
Навчально-консультаційного центру
Донбаської державної машинобудівної
академії у м.Дружківка
26287602

26

27 Донбаська державна машинобудівна
академія

6.030508
"Фінанси і кредит"

0 / 25

0/0

(в межах
загального
ліцензованого
обсягу)

0 / 30

0/0

(в межах
загального
ліцензованого
обсягу)

0 / 30

0/0

(в межах загального
ліцензованого
обсягу)

0 / 25 – до
завершення
циклу
навчання

0/0

(в межах
загального
ліцензованого
обсягу)

0505
"Машинобудування
та матеріалообробка"

6.050502
"Інженерна механіка"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
0305
7.03050801
"Економіка та
"Фінанси і кредит (за

0 / 20

0/0

(в межах
загального
ліцензованого
обсягу)

0 / 25 – до
завершення

0/0
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02070789
для
Навчально-консультаційного центру
Донбаської державної машинобудівної
академії у м. Костянтинівка
26288116
28 Донбаська державна машинобудівна
академія
02070789

підприємництво"

спеціалізованими
програмами)"

(в межах
загального
ліцензованого
обсягу)

0305
"Економіка та
підприємництво"

7.03050901
"Облік і аудит"

для
Навчально-консультаційного центру
Донбаської державної машинобудівної
30 академії у м.Дружківка
26287602

0 / 40 – до
завершення
циклу
навчання

0/0

(в межах
загального
ліцензованого
обсягу)

для
Навчально-консультаційного центру
донбаської державної машинобудівної
академії у м. Добропілля
26288085
29 Донбаська державна машинобудівна
академія
02070789

циклу
навчання

0305
"Економіка та
підприємництво"

7.03050901
"Облік і аудит"

0 / 45 – до
завершення
циклу
навчання

0/0

(в межах
загального
ліцензованого
обсягу)

0306
"Менеджмент і
адміністрування"

7.03060101
0 / 25 – до
завершення
"Менеджмент організацій і
циклу
навчання
адміністрування (за
(в межах загального
видами економічної
ліцензованого
діяльності)"
обсягу)

0/0
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3.2. 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)

31 Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
02070714
32

33
34

35

36

37

Код та
найменування галузі
знань

Шифр та найменування
спеціальності

Перший (бакалаврський) рівень
6.051001
0510
"Метрологія та
"Метрологія,
інформаційновимірювальна
вимірювальні технології"
техніка та
6.051003
інформаційно"Приладобудування"
вимірювальні
технології"
0701
"Транспорт і
транспортна
інфраструктура"

6.070105
"Рухомий склад залізниць"
6.070106
"Автомобільний
транспорт"
6.070101
"Транспортні технології.
Транспортні системи"
6.070101
"Транспортні технології.
Організація перевезень і
управління на транспорті
(залізничний)"
6.070101

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

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

50 / 50

25 / 25

85 / 75 / 75

50 / 50 / -

75 / 100 / 50

75 / 100 / -

100 / 200 / 75

100 / 100 / -

125 / 125 / 25

125 / 125 / -

125 / 125 / 25

100 / 100 / -

100 / 125 / 50

100 / 125 / -
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38

39 Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
(м. Сєвєродонецьк)
02070714

0513
"Хімічна технологія
та інженерія"

для Інституту хімічних технологій
Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля (м.
Рубіжне)
05465028
0305
40 Донбаська державна машинобудівна
академія
"Економіка та
підприємництво"
41 02070789
42
43

0505
"Машинобудування
та матеріалообробка"

"Транспортні технології .
Організація перевезень і
управління на транспорті
(промисловий)"
6.070101
"Транспортні технології.
Організація перевезень і
управління на транспорті
(автомобільний)"
6.051301
"Хімічна технологія"

6.030504
"Економіка підприємства"
6.030508
"Фінанси і кредит"
6.030509
"Облік і аудит"
6.050502
"Інженерна механіка"

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст
0701
7.07010601
44 Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
"Транспорт і
"Автомобілі та

75 / 75 / 25

75 / 75 / -

100 / 140

50 / 80

60 / 180

60 / 150

60 / 150

60 / 125

50 / 150

50 / 90

120 / 120

120 / 100

100 / 200 / 75

50 / 50
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02070714

транспортна
інфраструктура"

45

46

47

48 Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
(м. Сєвєродонецьк)
49 02070714

0513
"Хімічна технологія
та інженерія"

для Інституту хімічних технологій
Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля (м.
Рубіжне)
05465028
0305
50 Донбаська державна машинобудівна
академія
"Економіка та
02070789
підприємництво"
51

автомобільне
господарство"
7.07010101
"Транспортні системи (за
видами транспорту)"
7.07010102
"Організація перевезень і
управління на транспорті
(залізничний транспорт)"
7.07010102
"Організація перевезень і
управління на транспорті
(промисловий транспорт)"
7.05130102 "Хімічні
технології органічних
речовин"
7.05130108 "Хімічні
технології
високомолекулярних
сполук"

7.03050801
"Фінанси і кредит (за
спеціалізованими
програмами)"
7.03050901
"Облік і аудит"

125 / 125 / -

60 / 60 / -

125 / 200 / 25

75 / 75 / -

100 / 125 / 50

75 / 75 / -

50 / 65

25 / 40

50 / 75

25 / 40

50 / 150

50 / 125

50 / 150

50 / 65
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
4. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким
здобувачам (ліцензіатам):
4.1. 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
Державне
підприємство
52
"Спеціалізований центр
підготовки кадрів"
53 04642416

54

55

56

57

Код за Класифікатором
професій
та назва професії, ліцензований
обсяг

Види професійної підготовки

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

Перепідготовка, підвищення
кваліфікації

12

58

58

59

60

61

62

63

65

"Старший машиніст котельного
устаткування"
10 осіб
7241 "Електромонтер з
обслуговування
електроустаткування
електростанцій"
10 осіб
8162
Підвищення кваліфікації
"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
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"Лаборант хімічного аналізу"
10 осіб
7324 "Живописець"
66 Навчально-професійний
центр "Академія мистецтв 30 осіб
краси"
23509732
5122
67 Приватний заклад
"Морський інститут
"Кухар судновий"
післядипломної освіти
10 осіб
імені
контр-адмірала
7241
68
Федора Федоровича
"Електрик судновий"
Ушакова"
10 осіб
39956476
5123
69
"Бармен"
15 осіб
8340
70
"Матрос"
60 осіб
71

8340
"Моторист (машиніст)"

Первинна професійна
підготовка
Перепідготовка
Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації
Професійно-технічне
навчання
Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації
Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації

5. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширити провадження освітньої
діяльності
5.1. Видача 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
72 Аварійно-рятувальний загін

Код за Класифікатором
професій
та назва професії,
5161

Види професійної
підготовки
Професійно-технічне

Ліцензований обсяг,
осіб

60
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спеціального призначення Головного
управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області
35165938
73 Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення Головного
управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області
35165938
74 Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення Головного
управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області
35165938
75 Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення Головного
управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області
35165938

"Пожежний-рятувальник"

навчання, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка

5169
"Рятувальник"

Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка

60

4223
"Радіотелефоніст" ();

Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка

25

8333
"Машиніст насосних
установок пожежнорятувального
транспортного засобу"

Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка

25
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5.2. Розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу):
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
76 Львівський професійний коледж
готельно-туристичного та
ресторанного сервісу
20835913

Код за Класифікатором
професій
та назва професії,
5142
"Покоївка",
5121 "Черговий по
поверху (готелю,
кемпінгу, пансіонату)",
4222 "Адміністратор"

Види професійної
підготовки
Первинна професійна
підготовка

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Встановити
30

60

