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Протокол № 20/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 27 вересня 2016 р.

№ 20/1

Головуючий: Ковтунець В. В.
На засіданні присутні: Шевцов А. Г., Криштоф С. Д, Ярмистий М. М., Костенко О. І., Бойко Г. М., Данильченко С. О.,
Воронюк О. І.
Запрошені: Коваленко С. П.
Порядок денний:
1. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти);
2. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення
провадження освітньої діяльності
3. Про виправлення технічної помилки.

Вирішили:
За результатами попереднього розгляду матеріалів щодо видачі ліцензій на освітню діяльність, розширення провадження
освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти, 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, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):
1.1. Видача ліцензій, розширення провадження освітньої діяльності:

№
з/п
1
2
3

Перший (бакалаврський) рівень
Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
Код та найменування
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код
галузі знань
ВСП)
Національний університет водного господарства та
12
природокористування
Інформаційні технології
02071116
Житомирський національний агроекологічний
18
університет
Виробництво та
00493681
технології
Державний вищий навчальний заклад
22
«Тернопільський державний медичний університет
Охорона здоров’я
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров’я України»
02010830

Шифр та найменування
спеціальності
121
Інженерія програмного
забезпечення
183
Технології захисту
навколишнього середовища
223
Медсестринство

Ліцензований
обсяг,
осіб
50 осіб

50 осіб

500 осіб

Другий (магістерський) рівень
№
з/п
4

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код
ВСП)
Національний університет водного господарства та
природокористування
02071116

Код та найменування
галузі знань
22
Охорона здоров’я

Шифр та найменування
спеціальності
227
Фізична реабілітація

Ліцензований
обсяг,
осіб
50 осіб
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
2.1 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження
освітньої діяльності:
№ Найменування ПТНЗ та ідентифікаційний
Код за Класифікатором професій
з/п
код
та назва професії
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
4121
5 Державний навчальний заклад
«Глухівське вище професійне училище»
Обліковець з реєстрації
02547317
бухгалтерських даних
6

Тернопільський національний технічний
університет імені Івана Пулюя
05408102
Гусятинський коледж Тернопільського
національного технічного університету
імені Івана Пулюя
01864180

8322
Водій автотранспортних засобів
категорії «В»

Види професійної
підготовки

Первинна професійна
підготовка
Професійно-технічне
навчання, перепідготовка
Професійно-технічне
навчання

Ліцензований
обсяг,
осіб
25 осіб
10 осіб
60 осіб

3. Різне.
Виправлення технічної помилки в ліцензії
№
з/п

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

Код та найменування галузі знань;
шифр та найменування спеціальності
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Національний університет «Львівська політехніка
02071010
Відокремлений структурний підрозділ Технологічний
Національного університету «Львівська політехніка»
38008357

5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж
коледж

