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Протокол № 64 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 11 серпня 2017 р.                 № 64 
 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
 

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 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

1.  Національний університет водного 
господарства та природокористування 
02071116 

03  
Гуманітарні науки 

031  
Релігієзнавство 

 
50 

2.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом»   
00127522 
Кіровоградський інститут Приватного 
акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом»   
24717441 

08  
Право 

081  
Право 

 
50 

3.  Центральноукраїнський національний 

технічний університет  

02070950 

17  
Електроніка та телекомунікації 

172  
Телекомунікації та 
радіотехніка 

 
30 

4.  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України   

00493706 

Відокремлений структурний підрозділ 

07  
Управління та адміністрування 

071  
Облік і оподаткування 

 
30 
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«Рівненський коледж Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України»   

40266301 

5.  Університет державної фіскальної служби 

України 

40233365 

Вінницький навчально-науковий інститут 

Університету державної фіскальної 

служби України 

40597529 

(у зв’язку з реорганізацією) 

 

07  
Управління та адміністрування  
 
0305  
Економіка та підприємництво 

071  
Облік і оподаткування  
 
6.030509  
Облік і аудит 

 
60 

 
 

0/60 

6.  07  
Управління та адміністрування  
 
 
0305  
Економіка та підприємництво 

072  
Фінанси, банківська справа 
та страхування  
 
6.030508  
Фінанси і кредит  

 
60 

 
 

0/90 

 

 

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 

7.  Національний університет водного 
господарства та природокористування 
02071116 
 

20  
Аграрні науки та продовольство  

205  
Лісове господарство 

 
50 

8.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом»   
00127522 
Кіровоградський інститут Приватного 
акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом»   
24717441 

05  
Соціальні та поведінкові науки 

051  
Економіка 

 
30 
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9.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна 
академія управління персоналом» 
00127522 
Житомирський інститут приватного 
акціонерного товариства «Вищий 
навчальний заклад «Міжрегіональна 
академія управління персоналом» 
25309253 

07  
Управління та адміністрування 

073  
Менеджмент 

 
20 

 

 

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 

Існуючий   Встановити 

10.  

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

02071116 

29  
Міжнародні відносини  

292  
Міжнародні економічні 
відносини 

 
25 

 
50 

11.  

Барський гуманітарно-педагогічний 

коледж імені Михайла Грушевського   

02904160 

01  
Освіти/Педагогіка 

014 
 Середня освіта (Музичне 
мистецтво) 

10 25 

12.  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

00493706 

29  
Міжнародні відносини 

291  
Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії  

25 100 
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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 

13.  
Національний авіаційний університет 

01132330 

17 
Електроніка та телекомунікації 

171 
Електроніка 

 
50 

 
105 

14.  
27  
Транспорт 

272 

Авіаційний транспорт 
455 550 

15.  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

00493706 

03 

Гуманітарні науки 

035  

Філологія 40 100 

 

 

 

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 

16.  Національний університет цивільного захисту України  
08571363 
 

24  
Сфера обслуговування 
 
242  
Туризм 
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

3. 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 

Ліцензован

ий обсяг, 

осіб 

17.  Малинський лісотехнічний коледж 
00993930 
 

7423  
Верстатник деревообробних верстатів 

 
первинна професійна підготовка 30 

18.  Державний навчальний заклад 
«Полтавський центр професійно-
технічної освіти Державної служби 
зайнятості» 
40127873 

7436  
Швачка професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації, 

перепідготовка 

15 

19.  Державний навчальний заклад 
«Київський професійний коледж з 
посиленою військовою та фізичною 
підготовкою» 
05536797 
 

7212  
Електрозварник ручного зварювання 

 

первинна професійна підготовка 
30 

 

20.  Державний навчальний заклад 

«Білгород-Дністровський 

професійний будівельний ліцей» 

33578790 

 

7137 
Електрослюсар будівельний 

первинна професійна підготовка 60 

професійно-технічне навчання 15 

21.  Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Мукачівський 
професійний аграрний ліцей імені 
Михайла Данканича» 
02543650 

 

7233  
Слюсар з ремонту рухомого складу 

 
первинна професійна підготовка 

30 

22.  7129  
Монтер колії 

первинна професійна підготовка  
 
 
професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення  
кваліфікації  

30 
 
 
 

15 
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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: 

Підготовка молодших спеціалістів у сфері професійно-технічної освіти 
№  
з/п 

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

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування спеціальності  

23.  Державний навчальний заклад «Київський професійний 
коледж з посиленою військовою та фізичною 
підготовкою» 
05536797 
 

24  

Сфера обслуговування  

(1401 Сфера обслуговування) 

 

242 Туризм 

(5.14010301 Туристичне обслуговування) 

 
24.  12 Інформаційні технології 

(0501 Інформатика та обчислювальна техніка) 

 

123 Комп’ютерна інженерія 
(5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж) 

4.2. 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  
Види професійної підготовки, ліцензований обсяг 

25.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Білоцерківське 

вище професійне училище будівництва 

та сервісу» 

02544738 

 

 

7129 
Монтажник гіпсокартонних 
конструкцій 

 
первинна професійна підготовка – 30 осіб. 



7 

26.  Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Соснівський 
професійний ліцей» 
02547174 
 

7129 
Робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту будинків 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 

27.  Державний навчальний заклад 
«Запорізький політехнічний центр 
професійно-технічної освіти» 
02549204 

7241  
Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 
 
професійно-технічне навчання, перепідготовка і 
підвищення  
кваліфікації – 15 осіб 

28.  7241  
Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики 
(електромеханіка) 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 
 
професійно-технічне навчання, перепідготовка і 
підвищення  
кваліфікації – 15 осіб. 

29.  Професійно-технічне училище №16 м. 
Мала Виска 03070722 
 

5141  
Перукар (перукар-модельєр) 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 
 
перепідготовка – 20 осіб 
 
підвищення  
кваліфікації – 20 осіб 

30.  Професійно-технічне училище №16 м. 
Мала Виска  
03070722 
Відокремлений структурний підрозділ 
Професійно-технічне училище №16 
 смт. Олександрівка 

7231  
Слюсар з ремонту автомобілів  

первинна професійна підготовка – 50 осіб 
 
професійно-технічне навчання – 20 осіб 
 
підвищення  
кваліфікації – 20 осіб 

31.  Вище професійне  
училище №7  
м. Кременчука  
Полтавської області 
02539217 
 
 
 
 
 

8211 
Токар 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 
 
професійно-технічне навчання, перепідготовка, 
підвищення  
кваліфікації – 30 осіб 

32.  7129  
Монтажник систем утеплення 
будівель 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 
 
професійно-технічне навчання, перепідготовка, 
підвищення кваліфікації – 30 осіб 
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33.  Державний навчальний заклад 
«Скалатський професійний ліцей» 
02547642 
 

8331  
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорії А1) 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

 

професійно-технічне навчання – 30 осіб 

34.  Кам’янський  
професійний ліцей 
02541533 

7241  
Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики 
(електромеханіка) 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

 

35.  8159  
Апаратник підготовки сировини та 
відпускання напівфабрикатів і 
продукції 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

 

36.  8322  
Водій автотранспортних засобів 
(категорія «С1») 

первинна професійна підготовка – 30 осіб; 

 

професійно-технічне навчання – 30 осіб. 

37.  Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Навчально-
виробничий центр «НАТАЛКА» 
37208826 

5141  

Перукар (перукар-модельєр) 

 

професійно-технічне навчання – 6 осіб 

38.  Державний навчальний заклад 
«Бахмутський центр професійно-
технічної освіти» 
02542283 

7122 
Муляр 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 
 
професійно-технічне навчання – 15 осіб 
 
перепідготовка – 15 осіб 

39.  7141 

Маляр 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

 

професійно-технічне навчання – 15 осіб 

 

перепідготовка – 15 осіб 

 

 


