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Протокол № 66/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 28 серпня 2017 р.                 № 66/2 
 

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): 

 

 

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 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

1.  Ржищівський будівельний технікум   

41289356 
 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

(0305  

Економіка та підприємництво) 

051  

Економіка  

(5.03050401 

 Економіка підприємства) 

50 
 

50 (д. ф. н.) 

 
 

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.  Класичний приватний університет 

19278502 

Філія Класичного приватного 

університету у м. Кременчук 

40124867 
 

 

 

27 

Транспорт 

274 Автомобільний 

транспорт 
50 
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3.  Чернігівський національний 

технологічний університет 

05460798 

 

19 

Архітектура та будівництво 

191 

Архітектура та 

містобудування 

30 

 

 

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 

4.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

00127522 

 

Хмельницький інститут імені 

Блаженнішого Володимира, Митрополита 

Київського і всієї України Приватного 

акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

22780406 
 

05 

Соціальні та поведінкові науки 

053 

Психологія 
30 

5.  

05 

Соціальні та поведінкові науки 

051 

Економіка 
30 

 

 

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

 

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 

6.  
Полтавська державна аграрна академія 

00493014 

20  

Аграрні науки та продовольство 

201  

Агрономія 
200 250 
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7.  
Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

01  

Освіта/Педагогіка 

014 

 Середня освіта 

(Українська мова і         

література) 

20 60 

 

 

 

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 

 

8.  Державна освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації 

та перепідготовки кадрів» 

35498822 

01 Освіта/Педагогіка    

012 Дошкільна освіта 

9.  01 Освіта/Педагогіка   

013 Початкова освіта 
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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 

 

10.  Національний аерокосмічний університет імені                   М. Є. 

Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

02066769 

 

29 

 Міжнародні відносини  

292  

Міжнародні економічні відносини 

 

 

 

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  

(клас класифікаційного угрупування) 

Види професійної підготовки 

Ліцензован

ий обсяг, 

осіб 

11.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Чернігівський 

центр професійно-технічної освіти» 

01566790 

4211 

 Контролер-касир 

первинна професійна підготовка 30 

перепідготовка 15 

підвищення кваліфікації 15 

12.  
Державний навчальний заклад 

«Херсонський центр професійно-

технічної освіти Державної служби 

зайнятості» 

39470753 

 

6111 

Овочівник 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

13.   

6111 

 Плодоовочівник 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

14.  Державне підприємство «Білгород-

Дністровський морський 

торговельний порт» 

01125689 

413 Службовці, що займаються 

реєстрацією матеріальних цінностей та 

транспортуванням 

(4131 Тальман) 

перепідготовка 

 
5 

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

4.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності  (за певними 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,  

осіб 

Існуючий  

 

Встановити 

 

Існуючий  

 

Встановити 

 

15.  Київське вище 

професійне училище 

будівництва і дизайну 

2544490 

 

4221  

Агент з організації 

туризму 

5113 

Груповод 

первинна професійна 
підготовка 

первинна професійна 
підготовка 

60 0 

16.  4112  

Оператор 

комп’ютерного 

набору 

4121 

Конторський 

(офісний) службовець 

(бухгалтерія) 

первинна професійна 
підготовка 

первинна професійна 
підготовка 

60 0 

17.  Державний навчальний 

заклад «Канівське вище 

професійне училище» 

05538033 

 

8211   

Верстатник широкого 

профілю 

професійно-технічне 
навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

професійно-технічне 
навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

15 0 

8211 

Оператор верстатів з 

програмним 

керування 

професійно-технічне 
навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

професійно-технічне 
навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

15 0 

4113  

Оператор з обробки 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації 

перепідготовка, 
підвищення кваліфікації 

25 0 
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інформації та 

програмного 

забезпечення 

робітників робітників 

5220   

Продавець 

непродовольчих 

товарів 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

25 0 

5220   

Продавець 

продовольчих товарів 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

25 0 

7423 Верстатник 

деревообробних 

верстатів 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

25 0 

7212 

Електрогазозварник 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

15 0 

5141  

Перукар (перукар-

модельєр) 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

15 0 

7241   

Слюсар з контрольно-

вимірювальних 

приладів та 

автоматики 

(електромеханіка) 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

перепідготовка 
робітників, професійно-
технічне навчання,  
підвищення кваліфікації 
робітників 

15 0 

18.  
Державний професійно-

технічний навчальний 

8111 

Машиніст гірничих 

первинна професійна 
підготовка,  
професійно-технічне 

професійно-технічне 
навчання, 
перепідготовка, 

30 30 
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заклад 

«Першотравенський 

гірничий ліцей» 

02541740  

виїмкових машин навчання, 
перепідготовка, 
підвищення кваліфікації 

підвищення кваліфікації 

 

 

4.2 Звуження провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців (за певними 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 

Після звуження 
Код за Класифікатором професій 

та назва професії 

19.  Державний навчальний заклад 

«Канівське вище професійне 

училище» 

05538033 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва (категорії «А1», 

«А2», «В1») 

7233 

Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин 

та устаткування 

8322 

Водій автотранспортних засобів 

8322 

Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В», «С») 

Первинна професійна 
підготовка,  
перепідготовка робітників, 
підвищення кваліфікації 
робітників 

8331 
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського 
виробництва (категорії «А1», «А2») 
7233 
Слюсар з ремонту 
сільськогосподарських машин та 
устаткування 
8322 
Водій автотранспортних засобів 
(категорії «С») 
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5. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким здобувачам 

(ліцензіатам): 
 

5.1. 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 (за класом 

класифікаційного угруповання ) 

Види професійної підготовки, 

ліцензований обсяг 

20.  Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Лисичанський професійний гірничо-

промисловий ліцей» 

02540261 

 

7241 Електрослюсар підземний 

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

21.  7212 

 Електрогазо-зварник 

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

22.  8311  

Машиніст електровоза 

 
первинна професійна підготовка – 30 

осіб 

23.  Криворізький професійний гірничо-технологічний 

ліцей 

1462607014 

7129 

Бруківник 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації – 30 осіб 

5123 

Бармен 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації – 30 осіб 

8311 

Машиніст електровоза 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка – 30 осіб 

7233 

Оглядач-ремонтник вагонів 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації – 30 осіб 
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4112 

Оператор комп’ютерного набору 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка – 30 осіб 

5123 

Офіціант 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації – 30 осіб 

4115 

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка – 30 осіб 

 

 

 

 


