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Протокол № 7/1 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 

 

27 травня 2016 р.                м. Київ 
 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

1. Відмовити у розширенні ліцензії на освітню діяльність  закладів освіти у сфері вищої освіти (у разі збільшення 

ліцензованого обсягу)  таким здобувачам (ліцензіатам): 

 

1.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти: 

 

1.1.2. 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 

Існуючий 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

Пропо-

нується 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

1 Харківський 

автомобільно-дорожній 

університет 

02071168 

 

0701 

"Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура" 

8.07010101 

"Транспортні 

системи" 

5 / 5 20 / 20 
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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 

Найменування ВНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

2 Тернопільський національний 

економічний університет 

33680120  

08 

"Право" 

 

082 

"Міжнародне право" 

60 

3 Тернопільський національний 

економічний університет 

33680120  

01 

"Освіта" 

011 

"Науки про освіту" 

60 

4 Тернопільський національний 

економічний університет 

33680120  

05 

" Соціальні та поведінкові 

науки" 

052 

"Політологія" 

60 

5 Тернопільський національний 

економічний університет 

33680120  

02 

"Культура і мистецтво" 

028 

"Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності" 

60 

6 Тернопільський національний 

економічний університет 

33680120  

26 

"Цивільна безпека" 

262 

"Правоохоронна 

діяльність" 

60 

7 Національний університет  

"Львівська політехніка" 

02071010  

23 

"Соціальна робота" 

 

232  

"Соціальне забезпечення" 

75 

8 Львівський національний університет 08  

"Право" 

081  

"Право" 

120 
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ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького  

00492990  

9 Вижницький коледж прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

02973111  

02 

"Культура і мистецтво" 

023  

"Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація" 

50 

 

2.1.2.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 

10 Одеський національний економічний 

університет 

02071079  

24 

"Сфера обслуговування" 

241 

"Готельна і ресторанна 

справа" 

25 

11 Приватний вищий навчальний заклад 

"Вінницький інститут конструювання 

одягу і підприємництва" 

33088904  

18 

" Виробництво та 

технології" 

182 

"Технології легкої 

промисловості" 

30 

12 Приватний вищий навчальний заклад 

"Вінницький інститут конструювання 

одягу і підприємництва" 

33088904  

07  

"Управління та 

адміністрування" 

071 

"Облік і оподаткування" 

30 

 

13 

Житомирський національний 

агроекологічний університет 

00493681  

14 

"Електрична інженерія" 

141 

"Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка" 

50 
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2.2. Розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу): 

 

2.2.1.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 

Існуючий  

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

Встановити 

(д.ф.н./ 

з.ф.н.) 

14 Черкаський державний технологічний 

університет 

05390336  

0501 

"Інформатика та 

обчислювальна техніка" 

 

8.05010201 

"Комп'ютерні системи та 

мережі" 

15 / 5 45 

 

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) 

Код та 

найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

Існуючий 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

Після 

звуження 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

 

Перший (бакалаврський) рівень 

15 Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

02071197 

 

для Навчально-консультаційного центру 

Харківського національного 

університету радіоелектроніки у  

0501 

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050102 

"Комп’ютерна інженерія" 

0 / 65 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

16 6.050103 

"Програмна інженерія" 

0 / 25 
(в межах 

загального 

0 / 0 
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м. Сімферополі 

33122777 

 

ліцензованого 

обсягу) 

17 0509 

"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв'язок"  

6.050902 

"Радіоелектронні апарати" 

0 / 45 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

18 6.050903 

"Телекомунікації" 

0 / 50 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

19 Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

02071197 

 

для Навчально-консультаційного центру 

Харківського національного 

університету радіоелектроніки у  

м. Антрациті  

33122761 

 

 

0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030502 

"Економічна кібернетика" 

0 / 95 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

20 0501 

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050103 

"Програмна інженерія" 

0 / 60 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

21 0509 

"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв'язок"  

6.050901 

"Радіотехніка" 

0 / 30 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

22 6.050902 

"Радіоелектронні апарати" 

0 / 25 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

23 1701 

"Інформаційна 

6.170102 

"Системи технічного 

0 / 20 

(в межах 

загального 

0 / 0 
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безпека" захисту інформації" ліцензованого 

обсягу) 

24 Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

02071197 

 

для Навчально-консультаційного центру 

Харківського національного 

університету радіоелектроніки у  

м. Артемівську 

33122782 

 

 

0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030502 

"Економічна кібернетика" 

0 / 25 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

25 0501 

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050103 

"Програмна інженерія" 

0 / 30 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

26 0509 

"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв'язок " 

6.050902 

"Радіоелектронні апарати" 

0 / 15 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

27 Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

02071197 

 

для Навчально-консультаційного центру 

Харківського національного 

університету радіоелектроніки у  

м. Донецьку 

33122756 

 

 

0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030502 

"Економічна кібернетика" 

0 / 25 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

28 0501 

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050101 

"Комп’ютерні науки" 

0 / 25 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

29 0509 

"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв'язок"  

6.050902 

"Радіоелектронні апарати" 

0 / 50 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

30 6.050903 

"Телекомунікації" 

0 / 45 

(в межах 
0 / 0 
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загального 

ліцензованого 

обсягу) 

31 Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

02071197 

 

для Навчально-консультаційного центру 

Харківського національного 

університету радіоелектроніки у  

м. Кривому Розі 

33122726 

 

 

0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030502 

"Економічна кібернетика" 

0 / 30 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

32 0501 

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050102 

"Комп’ютерна інженерія" 

0 / 60 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

33 0502 

"Автоматика та 

управління" 

6.050201 

"Системна інженерія" 

0 / 35 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу 

0 / 0 

34 0509 

"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв'язок"  

6.050901 

"Радіотехніка" 

0 / 50 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

35 6.050902 

"Радіоелектронні апарати" 

0 / 50 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

36 6.050903 

Телекомунікації 

0 / 50 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

37 Харківський національний університет 0305 6.030502 0 / 25 0 / 0 
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радіоелектроніки 

02071197 

 

для Навчально-консультаційного центру 

Харківського національного 

університету радіоелектроніки у  

м. Олександрії  

26115278 

 

 

"Економіка та 

підприємництво" 

"Економічна кібернетика" (в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

38 0501 

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050101 

"Комп’ютерні науки" 

0 / 10 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

39 6.050103 

"Програмна інженерія" 

0 / 30 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 0 

40 0508 

"Електроніка" 

6.050802 

"Електронні пристрої та 

системи" 

0 / 30 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу 

0 / 0 

 
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) 

Код та 

найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

Існуючий 

(д.ф.н./ 

з.ф.н./в.ф.н.) 

Після 

звуження 

(д.ф.н./ 

з.ф.н./в.ф.н.) 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

41 Приватний вищий навчальний заклад 

"Міжнародний класичний університет 

імені Пилипа Орлика" 

0303  

"Журналістика та 

інформація" 

5.03030301  

"Видавнича справа та 

редагування" 

30 / 0 20 / 0 
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37992250 

 

для Коледжу Приватного вищого 

навчального закладу "Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа 

Орлика" 

38999042 
 

Перший (бакалаврський) рівень 

42 Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля      

(м. Сєвєродонецьк) 

02070714 

 

 

0502 
"Автоматика та 
управління" 

6.050202  
"Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології" 
 

210 / 250 / 65 60 / 50 / 0 

43 0504 
"Металургія та 
матеріалознавство" 

6.050403 
"Інженерне 
матеріалознавство" 

50 / 50 40 / 40 

44 Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

02071197 

 

 

0305 

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030502 

"Економічна кібернетика" 

100 / 225 

 

100 / 150 

45 0501 

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050103 

"Програмна інженерія" 

250 / 250 

 

250 / 105 

46 6.050101 
"Комп’ютерні науки" 

300 / 300 

 

300 / 265 

47 6.050102 
"Комп’ютерна інженерія" 

300 / 300 

 

300 / 175 

48 0502 

"Автоматика та 

управління" 

6.050201 

"Системна інженерія" 

100 / 100 

 

100 / 65 

49 0508 

"Електроніка" 

6.050802 

"Електронні пристрої та 

системи" 

100 / 100 

 

100 / 70 

50 0509 6.050901 315 / 365 315 / 285 
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"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв'язок " 

"Радіотехніка"   

51 6.050902 
"Радіоелектронні апарати" 

280 / 280 

 

280 / 95 

52 6.050903 
Телекомунікації 

330 / 330 

 

330 / 185 

53 1701 

"Інформаційна 

безпека" 

6.170102 

"Системи технічного 

захисту інформації" 

70 / 70 

 

70 / 50 

54 Приватний вищий навчальний заклад 

"Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая" 

19359117 

 

 

0102  

"Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини" 

6.010203  

"Здоров’я людини" 

50 / 25 30 / 10 

55 0305  

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030508  

"Фінанси і кредит" 

100 / 115 70 / 75 

56 6.030509  

"Облік і аудит" 

90 / 105 70 / 75 

57 0306  

"Менеджмент і 

адміністрування" 

6.030601  

"Менеджмент" 

160 / 160 130 / 115 

58 0401  

"Природничі науки" 

6.040106  

"Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування" 

30 / 30 0 / 20 

59 0501  

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050103  

"Програмна інженерія" 

90 / 75 30 / 5 

60 0509  

"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

6.050902  

"Радіоелектронні апарати" 

50 / 50 10 / 10 
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апарати та зв'язок" 

61 Приватний вищий навчальний заклад 

"Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая"   

19359117 

 

для Донбаського інституту техніки та 

менеджменту Приватного вищого 

навчального закладу "Міжнародний 

науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая"   

36469787 

 

 

0102  

"Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини" 

6.010203  

"Здоров’я людини" 

0 / 15  
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

0 / 15 

62 0306  

"Менеджмент і 

адміністрування" 

6.030601  

"Менеджмент" 

10 / 15 

(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

10 / 15 

63 0501  

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050103  

"Програмна інженерія" 

10 / 15 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

10 / 15 

64 Приватний вищий навчальний заклад 

"Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая"   

19359117 

 

для Полтавського інституту бізнесу 

Приватного вищого навчального закладу 

"Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая"   

25733656 

 

0305  

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030508  

"Фінанси і кредит" 

15 / 20 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

15 / 20 

65 6.030509  
"Облік і аудит" 

10 / 15 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

10 / 15 

66 0306  

"Менеджмент і 

адміністрування" 

6.030601  

"Менеджмент" 

10 / 10 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

10 / 10 

67 0401  

"Природничі науки" 

6.040106  

"Екологія, охорона 

навколишнього 

15 / 0 
(в межах 

загального 

15 / 0 
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середовища та 

збалансоване 

природокористування" 

ліцензованого 

обсягу) 

68 0501  

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050103  

"Програмна інженерія" 

15 / 25 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

15 / 25 

69 Приватний вищий навчальний заклад 

"Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая"   

19359117 

 

для Чернігівського інституту інформації, 

бізнесу і права Приватного вищого 

навчального закладу "Міжнародний 

науково-технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая"   

25623216 

 

 

0305  

"Економіка та 

підприємництво" 

6.030508  

"Фінанси і кредит" 

15 / 20 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

15 / 20 

70 6.030509  
"Облік і аудит" 

10 / 15 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

10 / 15 

71 0306  

"Менеджмент і 

адміністрування" 

6.030601  

"Менеджмент" 

10 / 10 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

10 / 10 

72 0501  

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050103  

"Програмна інженерія" 

10 / 15 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

10 / 15 

73 Приватний вищий навчальний заклад 

"Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая"   

19359117 

 

0102  

"Фізичне виховання, 

спорт і здоров’я 

людини" 

6.010203  

"Здоров’я людини" 

20 / 0 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

20 / 0 

74 0306  6.030601  0 / 10 0 / 10 
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для Луцького біотехнічного інституту 

Приватного вищого навчального закладу 

"Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая"   

21744259 

 

 

"Менеджмент і 

адміністрування" 

"Менеджмент" (в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

75 0401  

"Природничі науки" 

6.040106  

"Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування" 

15 / 10 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

15 / 10 

76 0501  

"Інформатика та 

обчислювальна 

техніка" 

6.050103  

"Програмна інженерія" 

25 / 15 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

25 / 15 

77 0509  

"Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв'язок" 

6.050902  

"Радіоелектронні апарати" 

40 / 40 
(в межах 

загального 

ліцензованого 

обсягу) 

40 / 40 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

78 Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира Даля      

(м. Сєвєродонецьк) 

02070714 

 

 

0502 
"Автоматика та 
управління" 

7.05020201 
"Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами" 
 

130 / 150 / 35 30 / 25 / 0 

79 0504 
"Металургія та 
матеріалознавство" 

7.05040301  
"Прикладне 
матеріалознавство" 

25 / 25 15 / 15 
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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 

Код за 

Класифікатором 

професій 

та назва професії, 

ліцензований обсяг 

Види професійної підготовки 

80 Криворізький 
професійний гірничо-
металургійний ліцей 
02541697 
 
 

5122  

"Кухар" 

Первинна професійна підготовка, 

перепідготовка, професійно-технічне 

навчання, підвищення кваліфікації 

 

 

5. Видати ліцензії,  розширити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти: 

 

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 

Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії  

Види професійної 

підготовки 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

81 Державний навчальний заклад "Центр 

професійної освіти технологій та 

дизайну м. Києва" 

05536751 

4212  

"Касир в банку"  

 

Первинна професійна 

підготовка 

60 
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82 Державний навчальний заклад "Центр 

професійної освіти технологій та 

дизайну м. Києва" 

05536751 

5220  

"Продавець 

непродовольчих товарів" 

 

Первинна професійна 

підготовка 

60 

83 Державний навчальний заклад "Центр 

професійної освіти технологій та 

дизайну м. Києва" 

05536751 

4222  

"Адміністратор"  

Первинна професійна 

підготовка 

60 

84 Аварійно-рятувальний загін  

спеціального призначення Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Донецькій області 

08588642 

5161  

"Пожежний-рятувальник"  

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

90 

85 Аварійно-рятувальний загін  

спеціального призначення Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Донецькій області 

08588642 

5169 

"Рятувальник"  

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

30 

86 Аварійно-рятувальний загін  

спеціального призначення Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Донецькій області 

08588642 

4223  

"Радіотелефоніст" ; 

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

30 

87 Аварійно-рятувальний загін  

спеціального призначення Головного 

управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у 

Донецькій області 

08588642 

8333  

"Машиніст насосних 

установок пожежно-

рятувального 

транспортного засобу"  

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації та 

перепідготовка 

30 
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88 Державний навчальний заклад 

"Київський професійний коледж з 

посиленою військовою та фізичною 

підготовкою" 

05536797 

4229  

"Адміністратор програм 

радіо і телепередач" 

Первинна професійна 

підготовка 

60 

89 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Томаківський 

професійний аграрний ліцей" 

02541852 

8331 

"Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва" (категорія 

А1) 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

30 

90 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Томаківський 

професійний аграрний ліцей" 

02541852 

8331 

"Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва" (категорія 

А2) 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

30 

91 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Томаківський 

професійний аграрний ліцей" 

02541852 

8331 

"Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва" (категорія В1) 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

30 

92 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Томаківський 

професійний аграрний ліцей" 

02541852 

8331 

"Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва" (категорія 

В2) 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

30 

93 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Томаківський 

професійний аграрний ліцей" 

02541852 

8331 

"Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва" (категорія 

D1) 

Первинна професійна 

підготовка, професійно-

технічне навчання 

30 
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5.2. Розширення провадження освітньої діяльності  закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти здобувачам (збільшення 

видів професійної підготовки, збільшення ліцензованого обсягу ): 
 

№  

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 

Існуючі Встановити Існуючий  Встановити 

94 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Томаківський 

професійний аграрний ліцей" 

02541852 

4112 

"Оператор 

комп’ютерного 

набору" 

Професійно-

технічне 

навчання, 

підвищення 

кваліфікації 

Первинна 

професійна 

підготовка, 

професійно-

технічне 

навчання, 

підвищення 

кваліфікації 

30 60 

 

 

6. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 

 

6.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти: 

№  

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 

Існуючий 

 

Після 

звуження 

95 Криворізький професійний 
гірничо-металургійний ліцей 
02541697 

 

 

8311 

"Машиніст електровоза" 

8333 

"Машиніст скреперної 

лебідки" 

8111 "Машиніст 

навантажувально- 

доставочної машини" 

Первинна професійна 

підготовка,  

професійно-технічне 

навчання 

30 0 
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96 Херсонський центр освіти молоді 

та дорослих Херсонської міської 

ради 

24115191 

 

 

4115 
"Секретар керівника 
(організації, 
підприємства, установи)" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

30 0 

97 7435 
"Закрійник " 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

44 0 

98 5141 
"Косметик"  

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

50 0 

99 5131 
"Гувернер" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

45 0 

100 5123 
"Бармен" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

60 0 

101 5220 
"Продавець 
продовольчих товарів" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

40 0 

102 4112 
"Оператор 
комп’ютерного набору" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

90 0 

103 5141 
"Педикюрник" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

30 0 

 
6.2. Зменшення ліцензованого обсягу у сфері професійно-технічної освіти за професіями: 

№  

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 

Існуючий 

 

Після 

звуження 

104 Херсонський центр освіти молоді 

та дорослих Херсонської міської 

ради 

5141 
"Перукар (перукар-
модельєр)" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

120 30 

105 5122 Перепідготовка, курсове 50 30 
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24115191 

 

 

"Кухар" професійно-технічне 
навчання 

106 7433 
"Кравець" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

30 20 

107 5132 
"Молодша медична 
сестра з догляду за 
хворими" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

45 30 

108 5141 
"Візажист"  

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

50 15 

109 5141 
"Манікюрник" 

Перепідготовка, курсове 
професійно-технічне 
навчання 

30 30 

 

 


