
Протокол № 58/1 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 30 червня 2017 р.                 № 58/1 

 
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
1.1 Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності 

(започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня 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 Ліцензова

ний обсяг,  

осіб 

1.  Державний вищий навчальний заклад «Національний 

лісотехнічний університет України»  

02070996 

13  

Механічна 

інженерія  

133  

Галузеве машинобудування 

150 

2.  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

02125295 

01 Освіта/Педагогіка  015  

Професійна освіта (Охорона 

праці) 

60 

3.  Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

02125295 

04  

Богослов’я  

041 

Богослов’я 

100 

4.  Академія праці, соціальних відносин і туризму 

04641405 
 

Харківська філія Академії праці, соціальних відносин і туризму 

39835433 

07  

Управління та 

адміністрування  

076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

50 

5.  Харківський національний університет будівництва та 

архітектури 

02071174 

16  

Хімічна та 

біоінженерія  

161  

Хімічні технології та інженерія 

50 

6.  Одеський національний політехнічний університет 

02071045 

03  

Гуманітарні науки  

035 

Філологія 

60 



7.  Національний університет біоресурсів і природокористування 

України 

00493706 

Відокремлений підрозділ Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Бережанський 

агротехнічний коледж»  

39214900 

27  

Транспорт 

 

274 

Автомобільний транспорт 

40 

 
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 Ліцензован

ий обсяг,  

осіб 

8.  Запорізький національний університет 

02125243 

26  

Цивільна безпека  

262  

Правоохоронна діяльність 

100 

9.  Національний університет «Одеська юридична академія»  

20933314 

29  

Міжнародні 

відносини  

293  

Міжнародне право 

200 

10.  Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

05385631 

07  

Управління та 

адміністрування  

072  

Фінанси, банківська справа та 

страхування 

50 

11.  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського 

02125094 

01  

Освіта/Педагогіка  

015  

Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології) 

60 

 

12.  Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

04543387 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Фізична 

культура) 

150 

13.  Вищий навчальний заклад «Український католицький 

університет»  

26205857 

04  

Богослов’я 

041  

Богослов’я 

100 

14.  Національний університет «Одеська юридична академія» 

20933314 

26  

Цивільна безпека 

262  

Правоохоронна діяльність 

300 

 
 
 
 



1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 
 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
 

№ 

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 

Існую-

чий   

Встановити 

15.  
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика» 

37992250 

22  

Охорона здоров’я  

226  

Фармація, 

промислова фармація 

60 120 

16.  Одеська національна академія харчових технологій 

02071062 

07  

Управління та 

адміністрування 

075  

Маркетинг 

 

60 

 

90 

 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 
№ 

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   Встановити 

17.  Національний педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова 

02125295 

03  

Гуманітарні науки 

035  

Філологія 

 

202 

 

270 

18.  
Маріупольський державний університет 

26593428 

01  

Освіта/Педагогіка  

012  

Дошкільна освіта 

 

20 

 

70 

19.  
Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

02071180 

10  

Природничі науки  

101  

Екологія 

 

15 

 

70 

20.  
12  

Інформаційні технології 

123  

Комп’ютерна інженерія 

 

95 

 

160 

21.  
10  

Природничі науки 

105  

Прикладна фізика та 

наноматеріали 

 

5 

 

30 

22.  

15  

Автоматизація та 

приладобудування 

151  

Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології 

 

59 

 

270 



23.  
Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського 

02125444 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

 

10 

 

30 

24.  
01  
Освіта/Педагогіка 

012  
Дошкільна освіта 

 
20 

 
80 

25.  
Одеська національна академія харчових 

технологій 

02071062 
 

07  
Управління та 
адміністрування  

076  
Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність 

 
65 

 
210 

26.  
05  

Соціальні та поведінкові 

науки 

051  

Економіка 

 

30 

 

80 

27.  
07  

Управління та 

адміністрування 

071 

Облік і оподаткування 

 

100 

 

150 

28.  
Національний університет «Львівська 

політехніка» 

 02071010 
 

27  

Транспорт  

274  

Автомобільний транспорт 

60 150 

29.  
27  

Транспорт  
275  

Транспортні технології               

(за видами) 

40 200 

30.  
19  

Архітектура та будівництво  

191  

Архітектура та 

містобудування 

142 320 

31.  
Національний університет «Одеська юридична 

академія»  

20933314 

28  

Публічне управління та 

адміністрування 

281  

Публічне управління та 

адміністрування 

 

150 

 

350 

 



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: 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 
 

№  

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код  

(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування спеціальності  

32.  Державний університет інфраструктури та технологій 

41330257 

 

Кілійський транспортний коледж Державного університету 

інфраструктури та технологій 

271 Річковий та морський транспорт                

 

5.07010401 Судноводіння на морських шляхах, 5.07010403 

Експлуатація суднових енергетичних установок 

33.  Державний університет інфраструктури та технологій 

41330257 

 

Коледж морського і річкового флоту Державного університету 

інфраструктури та технологій  

121  

Інженерія програмного забезпечення  

 

5.05010301  

Розробка програмного забезпечення 
 
 

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 

34.  Житомирський державний університет  імені Івана Франка 

02125208 

 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

054  

Соціологія 

35.  Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

05385631 

 

24  

Сфера обслуговування  

241 

 Готельно-ресторанна справа галузі знань  

36.  Приватний вищий навчальний заклад «Інститут сходознавства 

і міжнародних відносин «Харківський колегіум» 

14091839 
 

29  

Міжнародні відносини  

292  

Міжнародні економічні відносини 

37.  Харківський національний економічний університет імені 28  



Семена Кузнеця 

02071211 

  

Публічне управління та адміністрування 

281 

 Публічне управління та адміністрування 

 
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 

38.  Державний університет інфраструктури та технологій 

41330257 

 

27  

Транспорт  

273 Залізничний транспорт  

 

 

0701  

Транспорт і транспортна інфраструктура  

8.07010502  

Вагони та вагонне господарство,  

8.07010801  

Залізничні споруди та колійне господарство) 

39.  Приватний вищий навчальний заклад «Інститут сходознавства 

і міжнародних відносин «Харківський колегіум» 14091839 
 

29  

Міжнародні відносини  

291  

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії 

40.  29  

Міжнародні відносини зі  спеціальності  

292  

Міжнародні економічні відносини 

41.  Донбаська державна машинобудівна академія 

02070789 

 

07  

Управління та адміністрування 

075 

Маркетинг 

42.  Рівненський державний гуманітарний університет 

25736989 

 

07  

Управління та адміністрування 

073  



Менеджмент 

43.  01  

Освіта/Педагогіка  

014  

Середня освіта (Англійська мова і література) 

44.  Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

02214142 

 

02  

Культура і мистецтво 

 

026  

Сценічне мистецтво  

45.  Харківська медична академія післядипломної освіти 

01896872 
 

07  

Управління та адміністрування 

073 

 Менеджмент 

 
3. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти 
 
3.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності 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 напряму підготовки/ спеціальності Ліцензований обсяг 

Існуючий 

(д.ф.н./з.ф.н.) 
Після звуження 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

 Освітній рівень «Магістр» 

46.  Державний вищий 

навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені Григорія 

Сковороди»  

04543387 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта  

(Фізичне виховання) 

100 0 

 
 



ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

4.1 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 

47.  Київське вище професійне училище 

деревообробки 

02544388 

 

7142 

Опоряджувальник виробів з 

деревини 

 

первинна професійна підготовка  

 

30 

професійне технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

 7412 

Кондитер 

первинна професійна підготовка 30 

48.  Приватне підприємство «РЕГІОН 

ПІВДЕНЬ» 

33627512 

4144  

Паспортист 

професійно-технічне навчання 30 

49.  Приватне підприємство «РЕГІОН 

ПІВДЕНЬ» 

33627512 

5123  

Стюард 

професійно-технічне навчання 30 

50.  Дочірнє підприємство «Навчально-курсовий 

комбінат «Кривбасбуд» Державного 

публічного акціонерного товариства 

«Будівельна компанія «Укрбуд» 

33407618 

8111  

Машиніст екскаватора 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

51.  Державний навчальний заклад «Вище 

професійне училище № 7 м. Миколаїв»  

02127271 

7136  

Слюсар-сантехнік 

 

первинна професійна підготовка  30  

професійно-технічне навчання 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації  

15  

52.  Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя  

05408102 

Технічний коледж Тернопільського 

національного технічного університету імені 

Івана Пулюя 

02549121 

7241  

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування  

первинна професійна підготовка 

20  

професійно-технічне навчання 
10  



53.  
8321  

Водій мототранспортних 

засобів (категорії «А1», «А»)  

професійно-технічне навчання 

10  

54.  

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Ічнянський 

професійний аграрний ліцей»  

33380434 

8272  

Апаратник пастеризації та 

охолодження молока 

первинна професійна підготовка 30  

професійно-технічне навчання 
15  

8272 

Оператор лінії у виробництві  

харчової продукції (молочне 

виробництво) 

первинна професійна підготовка 30  

професійно-технічне навчання 
15  

55.  

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Лисичанський 

професійний гірничо-промисловий ліцей» 

02540261 

7136  

Монтажник санітарно-

технічних систем і 

устаткування 

 

первинна професійна підготовка  

професійно-технічна освіта, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації  

30 

 

15 

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

 

5.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти зменшення ліцензованого обсягу (у 

ПТНЗ або у ВСП ПТНЗ): 
 

№  

з/п Найменування ПТНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та ідентифікаційний код 

ВСП 

Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії  

(класи класифікаційних 

угрупувань) 

Види професійної підготовки 

Ліцензований 

обсяг 

  
По ліцензії Встановити  

56.  
Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Конотопський 

професійний ліцей» 

02547412 

7122  

Муляр  

7132  

Лицювальник-

плиточник 

Первинна професійна 

підготовка,  

професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

Первинна 

професійна 

підготовка 

90 

  
  



 
6. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким здобувачам 

(ліцензіатам): 

 

6.1. 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 

57.  Львівський центр професійно-технічної 

освіти державної служби зайнятості 

36738974 

5141  

Манікюрник 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 

 
7. РІЗНЕ 
7.1 Виправлення технічних помилок  
 

У зв’язку з технічними помилками внести зміни: 

1) у додаток 2.36 «Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти» до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 09.06.2017 № 119-л для Київського національного університету технологій та дизайну доповнити вид освітньої діяльності, зазначений 

юридичною особою у заяві,  кодом та назвою напряму підготовки та  вказати його ліцензований обсяг з урахуванням форми навчання, а 

саме: 6.030601 Менеджмент. Ліцензований обсяг 135 осіб з.ф.н. (збільшення на 60 осіб з.ф.н., з 75 осіб з.ф.н. до 135 осіб з.ф.н.); 

2) у додаток 2.12 «Про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти» до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 03.03.2017 № 38-л для  Львівського національного університету імені Івана Франка вказати назву Відокремленого структурного 

підрозділу вищого навчального закладу та його ідентифікаційний код, а саме: Педагогічний коледж Львівського національного університету 

імені Івана Франка; ідентифікаційний код ВСП ВНЗ – 40077629; 

3) у додаток 4.2 «Про звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти» до наказу Міністерства освіти і науки України від 

26.05.2017 № 111-л рішення про звуження провадження освітньої діяльності для Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, викласти в такій редакції: 
 

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: зменшення ліцензованого обсягу 

для Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 
Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності Ліцензований обсяг  

Існуючий 

(д.ф.н./з.ф.н.) 

Встановити  

(д.ф.н./з.ф.н.) 

Напрям підготовки «бакалавр»: 
0305 «Економіка та підприємництво» «Економіка підприємства» -/375 -/325 



  

 

6.030508 «Фінанси і кредит» -/360 -/310 

6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво» -/460 -/410 

0517 Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції 

6.051701 «Харчові технології та інженерія»  -/450 -/400 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»: 
0305 «Економіка та підприємництво» 7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної 

діяльності) 

80/345 80/295 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 20/290 20/240 

7.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» 95/410 95/360 

0517 «Харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарської продукції» 

7.05170113 «Технології в ресторанному господарстві» 175/425 175/375 

 

 
7.2 Про внесення змін до Акту узгодження переліку спеціальностей, Єдиної державної електронної бази з питань освіти та витяг 
щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти для Державного вищого навчального закладу «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відповідно до заяви від 16.06.2017 р. № 505. 

У зв’язку із несвоєчасним внесенням закладом освіти змін згідно з наказом Міністерства освіти  і науки України від 12.05.2016 р. № 

506 «Про затвердження переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими 

здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі 

підготовки педагогічних кадрів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 798/28928, до Акту узгодження 

переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем),  

затвердженим  Міністерством освіти  науки України 24.06.2016 р., виправити у Акті в частині предметних спеціалізацій спеціальності 014 

Середня освіта: 

- спеціалізацію (Технологічна освіта) на (Трудове навчання та технології)  на першому (бакалаврському), другому (магістерському) 

рівнях та освітньо-кваліфікаційному рівні спеціаліст; 

- спеціалізацію (Фізичне виховання) на (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні та освітньо-кваліфікаційному рівні 

спеціаліст. 

Дані зміни внести у витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти, який  сформований відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 "Про узагальнення переліків 

спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та 

спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 10 січня 2017 року № 20/29888. 

 

 


