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Протокол № 19/1 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від  20 вересня 2016 р.                №  19/1 

 

 

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. 

 

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 відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти. 

3. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення 

провадження освітньої діяльності 

4  Про відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 

 

 
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, анулювання ліцензії на підставі заяви ліцензіата 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, розширення провадження освітньої діяльності 

(започаткування нової спеціальності, рівня 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 

Ліцензован

ий обсяг,  

осіб 

1 Київський національний торговельно-економічний 

університет  

01566117 

Харківський торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 

33297907 

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

056  

Міжнародні 

економічні відносини 

50 осіб 

2 
 

Харківський національний економічний університет імені 

Семена Кузнеця 

0207121 

 

 

05 
Соціальні та 
поведінкові науки 

056 
Міжнародні 
економічні відносини 

150 осіб 

 

05 
Соціальні та 
поведінкові науки 

055 «Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії» 

75 осіб 
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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 

Ліцензова

ний обсяг,  

осіб 

3 Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини 

02125639 

 

24 

Сфера обслуговування 

242 

Туризм 

50 осіб 

   07  

Управління та 

адміністрування 

076  

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність  

50 осіб 

4 Черкаський державний технологічний університет 

053090336 

 

17 

Електроніка та 

телекомунікації 

172 

Телекомунікації та 

радіотехніка  

75 осіб 

 
2. Відмова у видачі (розширенні) ліцензії (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) на освітню діяльність 

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

 

2.1. 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 

5 Київський технікум готельного господарства 

05408295 

 

241 
Готельно-ресторанна справа 
75/50 осіб 
 

 242 
Туризм 
75/50осіб 
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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 

6 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

22112656 

 

01 

Освіта 

013 

Початкова освіта 

20осіб 

 
 
 
 
 
 

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
3.1 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення 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 

7 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Дніпропетровський 

центр професійно-технічної освіти» 

02541409 

8211 

Верстатник широкого профілю 

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

45 

8 Комунальне підприємство 

«Електроавтотранс»  

Івано-Франківської міської ради 

00432426 

8323 

Водій тролейбуса (кваліфікація 

3,2,1класи) 

 

професійно-технічне 

навчання 

30 
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9 Державний навчальний заклад 

"Кіровоградський професійний ліцей 

імені Героя Радянського Союзу 

О. С. Єгорова" 

02544833 

 

7132 

Лицювальник-плиточник  

первинна професійна 

підготовка 

30 

професійно-технічне 

навчання 

30 

7129 

Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 

первинна професійна 

підготовка 

25 

професійно-технічне 

навчання 

25 

7141 

Маляр  

професійно-технічне 

навчання 

30 

7231 

Слюсар з ремонту автомобілів 

первинна професійна 

підготовка 

75 

 7124 

Столяр будівельний 

первинна професійна 

підготовка 

25 

професійно-технічне 

навчання 

25 

 
3.2. Розширення провадження освітньої діяльності (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 

Існуючий  

 

Встановити 

 

10 Приватне підприємство «Система 

комплексної безпеки «Сатурн-2000»  

30303850 

 

5169 

Охоронник 

професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

15 60 
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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 

11 Товариство з обмеженою відповідальністю «Учбово-курсовий комбінат 

(К)» 

39535328 

 

8331 

Тракторист 

10 осіб 

 8332 

Машиніст екскаватора одноковшового 

8 осіб 

 
 
 
 


