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Протокол № 67/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 5 вересня 2017 р.                 № 67/2 
 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
 

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

(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу): 

 

 

1.1 Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування 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.  Житомирський державний університет 

імені Івана Франка    

02125208 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

054  

Соціологія 

60 

2.  Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 

Петра Василенка 

00493741 

27  

Транспорт 

274  

Автомобільний транспорт 

75 
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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 

3.  Полтавська державна аграрна академія 

00493014 

21  

Ветеринарна медицина 

212  

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

25 

4.  Державний університет інфраструктури та 

технологій 

41330257 

у зв’язку з реорганізацією 

08  

Право 

081  

Право 

120 

 

 

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 

5.  

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

02066747 

12  

Інформаційні технології 

124   

Системний аналіз 
10 80 
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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: 
 

 

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 

6.  Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили 

23623471 

 

07  

Управління та адміністрування 

 073  

Менеджмент 

 

 

 

 

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

3. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження освітньої 

діяльності: 

 

3.1 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти 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  

(клас класифікаційного угрупування) 

Види професійної підготовки 

Ліцензован

ий обсяг, 

осіб 

7.  Державний навчальний заклад 

«Багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти» 

02544135 

8322 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія В) 

 
 

первинна професійна підготовка 55 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
20 
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8.  у зв’язку з реорганізацією 
 

8322 

Водій автотранспортних засобів 

(категорія С1) 

первинна професійна підготовка 80 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
20 

 

 

3.2 Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти 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  

(клас класифікаційного угрупування) 

Види професійної підготовки 

Ліцензован

ий обсяг, 

осіб 

9.  Криворізький професійний 

транспортно-металургійний ліцей 

03067080 

7212  

Електрогазозварник 
первинна професійна підготовка 60 

7212  

Електрозварник на автоматичних і 

напівавтоматичних машинах 

первинна професійна підготовка 60 

4211  

Касир квитковий 
первинна професійна підготовка 30 

5112  

Провідник пасажирського вагона 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічна освіта 30 

10.  Малинський лісотехнічний коледж 

00993930 

 

4121  

Офісний службовець (бухгалтерія) 
первинна професійна підготовка 30 

11.  7233  

Слюсар-ремонтник 
первинна професійна підготовка 30 

12.  Державний навчальний заклад 

«Уманський професійний ліцей» 

02548587 

 

8211   

Токар 

  

  

первинна професійна підготовка 
30 

професійно-технічне навчання 
30 

підвищення кваліфікації 
15 
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13.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Роменське 

вище професійне училище» 

02547369 
7433 

 Кравець 

первинна професійна підготовка  25 

професійно-технічне навчання,  

перепідготовка, 

 підвищення кваліфікації 

15 

14.  Державний навчальний заклад 

«Багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти» 

02544135 

 

у зв’язку з реорганізацією 

7212  

Електрогазозварник  

  

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

15 

7212  

Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах  

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

15 

7212  

Контролер зварювальних робіт  

  

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

15 

15.  8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія А1) 

первинна професійна підготовка 60 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія А2) 

первинна професійна підготовка 60 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія В1) 

первинна професійна підготовка 30 
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8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія D1) 

професійно-технічне навчання,  

перепідготовка 
15 

16.  
5122  

Кухар 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 

17.  7241  

Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування 

 

первинна професійна підготовка 30 

18.  7241  

Слюсар-електрик 

 з ремонту електроустаткування  

  

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 

15 

19.  4131  

Агент з постачання 

 

первинна професійна підготовка 25 

20.  

7412  

Кондитер 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 

21.  
7433  Кравець 

  

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання,  

перепідготовка 
15 

22.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Західно-

Дніпровський центр професійно-

технічної освіти» 

02541846 

 

7141 

 Маляр 
первинна професійна підготовка 30 

7133  

Штукатур 
первинна професійна підготовка 30 
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23.  Державне підприємство 

 «Білгород-Дністровський морський 

торговельний порт» 

01125689 

721 

 

Формувальники, зварники, 

прокатники, бляхарі та монтажники 

металоконструкцій (7215 

Cтропальник, 

 7212 Електрогазозварник) 

професійно-технічне  

навчання 
10 

підвищення кваліфікації 5 

24.  

723 

 

Механіки та монтажники 

механічного устаткування  

(7233 Слюсар з ремонту та 

обслуговування 

перевантажувальних машин) 

професійно-технічне  

навчання 
5 

підвищення кваліфікації 5 

25.  

724 

 

Механіки та монтажники 

електричного та електронного 

устаткування  

(7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування) 

професійно-технічне  

навчання 
5 

підвищення кваліфікації 5 

26.  833 Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші 

пересувні установки 

 (8333 Машиніст крана (кранівник),  

8333 Механізатор (докер-

механізатор) комплексної бригади 

на навантажувально-

розвантажувальних роботах,  

8334 Водій навантажувача,  

8334 Водій самохідних механізмів  

професійно-технічне навчання 50 

підвищення кваліфікації 15 
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3.3  Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців 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  

(клас класифікаційного угрупування) 

Види професійної 

підготовки 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий Встановити 

27.  Військова частина А 0704 

24978957 

 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія С) 

професійно-технічне 

навчання 

 

50 100 

 

 

 

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 (за класом 

класифікаційного угруповання ) 

Види професійної підготовки, 

ліцензований обсяг 

28.  Обласний комунальний навчально-курсовий 

комбінат «Аграрник» 

05409337 

 

5149  

Інструктор з індивідуального навчання 

водінню 

 
професійно-технічне навчання  – 10 

осіб, 

 підвищення кваліфікації  – 10 осіб 

29.  Приватне підприємство «Навчальний центр 

Будинок науки і техніки» 

35958422 

 

7215  

Стропальник 
професійно-технічне навчання та 
підвищення кваліфікації– 15 осіб 
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8162 Машиніст (кочегар) котельні  
професійно-технічне навчання та 

підвищення кваліфікації– 15 осіб 

8162 Оператор котельні 
професійно-технічне навчання та 

підвищення кваліфікації– 15 осіб 

8155 Оператор заправних станцій 
професійно-технічне навчання та 

підвищення кваліфікації– 15 осіб 

7233 Слюсар з експлуатації та ремонту 

газового устаткування 

професійно-технічне навчання та 

підвищення кваліфікації– 15 осіб 

8275 Апаратник-екстракторник 
професійно-технічне навчання та 

підвищення кваліфікації– 15 осіб 

8334 Водій навантажувача 
професійно-технічне навчання та 

підвищення кваліфікації– 15 осіб. 

 

 

 


