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Протокол № 68/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 13 вересня 2017 р.                 № 68/2 
 

 

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): 

 

 

 

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.  Державний університет інфраструктури та 

технологій 

41330257 

 

у зв’язку з реорганізацією 

27 

 Транспорт 

 

 

 

0701 

Транспорт і транспортна 

інфраструктура  

275  

Транспортні технології 

(морський та річковий 

транспорт) 

 

6.070101 Транспортні 

технології 

 

 

50 

 

 

25 д.ф.н./25 з.ф.н  

2.  
08 Право 

 

0304 Право 

081 Право 

 

6.030401 Правознавство 

150 

 

75 д.ф.н./75 з.ф.н 
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3.  Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

02125415 

 

01 Освіта/Педагогіка 

014 

 Середня освіта 

(Інформатика) 

50 

4.  
Херсонський національний технічний 

університет 

05480298 

12 Інформаційні технології 
125  

Кібербезпека 
75 

5.  Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 

Петра Василенка 

00493741 

 

10  

Природничі науки 

101  

Екологія 
75 

 

 

 

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 

6.  Державний університет інфраструктури та 

технологій 

41330257 

у зв’язку з реорганізацією 

27  

Транспорт 

275  

Транспортні технології  

(на залізничному транспорті) 

120 

7.  Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

02066747 

01 Освіта/Педагогіка 
014  

 Середня освіта (Географія) 
30 

8.  Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 

Петра Василенка 

00493741 

27  

Транспорт 

274  

Автомобільний транспорт 
75 
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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 

9.  

Центральноукраїнський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

02125415 

01 

 Освіта/Педагогіка 

014  

 Середня освіта 

(Географія) 

10 50 

10.  

Чернігівський національний 

технологічний університет 

05460798 

07  

Управління та адміністрування 

075  

Маркетинг 
30 40 

11.  

Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди 

02125585 

09  

Біологія 

091 

 Біологія 
20 40 

12.  

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

02066747 

11 

Математика та статистика 

111  

Математика 
25 50 
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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 

13.  Приватний вищий навчальний заклад «Мистецький інститут 

художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі» 

32978839 

 

02  

Культура і мистецтво 

 

023  

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

14.  Державний університет інфраструктури та технологій 

41330257 

у зв’язку з реорганізацією 

27  

Транспорт  

273  

Залізничний транспорт 
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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: 

 

3.1 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 

15.  Державний навчальний заклад 

«Багатопрофільний центр 

професійно-технічної освіти» 

02544135 

у зв’язку з реорганізацією 
 

5141  

Перукар (перукар-модельєр) 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 

16.  7141  

Маляр 
первинна професійна підготовка 30 

17.  7231  

Слюсар з ремонту автомобілів 
первинна професійна підготовка 30 

18.  7133  

Штукатур 
первинна професійна підготовка 30 

19.  4121   

Офісний службовець (бухгалтерія) 
первинна професійна підготовка 30 

20.  7233  

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 

первинна професійна підготовка 30 

21.  
5220 

Продавець продовольчих товарів 

первинна професійна підготовка 25 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 

5220 

Продавець непродовольчих товарів 

первинна професійна підготовка 25 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 
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22.  Грицівське вище професійне 

училище № 38 

02548535 

6131 

 Робітник фермерського господарства.   
первинна професійна підготовка 20 

23.  
7412  

Тістороб 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 
20 

24.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Покровський 

центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів» 

02541792 

4121 

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 

25.  

7212  

Електрозварник на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 15 

26.  
4112  

Оператор комп’ютерного набору 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 

27.  
7412  

Кондитер  
первинна професійна підготовка 30 

28.  Державний навчальний заклад 

«Дніпрорудненський професійний 

ліцей» 

02543845 

7233 

 Слюсар з ремонту реакторно-турбінного 

устаткування 

первинна професійна підготовка 30 
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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 (за класом 

класифікаційного угруповання ) 

Види професійної підготовки, 

ліцензований обсяг 

29.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Маріупольський 

професійний коледж» 

38673783 

 

 

8263  

Швачка 

 
професійно-технічне навчання – 10 осіб; 
підвищення кваліфікації – 10 осіб 

30.  4144  

Діловод 

 

професійно-технічне навчання – 10 осіб. 

31.  5141  

Манікюрник 

професійно-технічне навчання – 10 осіб. 

підвищення кваліфікації – 10 осіб. 

5141 

 Педикюрник 

професійно-технічне навчання – 10 осіб. 

підвищення кваліфікації – 10 осіб. 

5141  

Перукар (перукар-модельєр) 

професійно-технічне навчання – 10 осіб. 

підвищення кваліфікації – 10 осіб. 

32.  Професійно-технічне училище № 16 м. 

Мала Виска 

03070722 

Відокремлений структурний підрозділ 

Професійно-технічного 

 училища № 16  

смт. Олександрівка 

 

 

 

7231  

Слюсар з ремонту автомобілів 

первинна професійна підготовка – 60 осіб; 

перепідготовка – 20 осіб; 

підвищення кваліфікації – 20 осіб. 

33.  8331  

Тракторист – машиніст сільськогоспо-

дарського виробництва (категорія «А1», 

«А2») 

первинна професійна підготовка – 60 осіб; 

перепідготовка – 20 осіб; 

підвищення кваліфікації – 20 осіб. 

34.  5122  

Кухар 

первинна професійна підготовка – 60 осіб, 

перепідготовка –20 осіб, підвищення 

 кваліфікації –20 осіб 

35.  8322  

Водій автотранспортних засобів 

первинна професійна підготовка – 60 осіб, 

перепідготовка –20 осіб, підвищення 

 кваліфікації –20 осіб 
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36.  7233 Слюсар з ремонту сільськогосподар-

ських машин та устаткування 

первинна професійна підготовка – 60 осіб, 

перепідготовка –20 осіб, підвищення 

 кваліфікації –20 осіб 

37.  5141  

Перукар (перукар-модельєр) 

первинна професійна підготовка – 60 осіб, 

перепідготовка –20 осіб, підвищення 

 кваліфікації –20 осіб 

38.  Вінницьке вище професійне училище 

Департаменту поліції охорони 

08571794 

 

5162 Поліцейський (за спеціалізаціями)  

професійно-технічне навчання – 150 осіб 

 

 

          
 


