
1 

Протокол № 72 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 11 жовтня 2017 р.                 № 72 
 

 

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.  Національний університет «Острозька 

академія» 

22554101 

12  

Інформаційні технології 

122  

Комп’ютерні науки 
50 

2.  Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

02071211 

12  

Інформаційні технології 

125  

Кібербезпека 
75 

3.  Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 

02125622 

01  

Освіта / Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Інформатика) 

40 
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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 

4.  Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

02071211 

23 

Соціальна робота 

232 

Соціальне забезпечення 

75 

5.  Класичний приватний університет 

19278502 

04 

Богослов’я 

041 

Богослов’я 

30 

6.  Тернопільський національний 

економічний університет 

33680120 

12  

Інформаційні технології 

125   

Кібербезпека 

30 

 

 

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

 

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 

Існуючий   Встановити 

7.  

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

02125639 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

053  

Психологія 
100 150 
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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 

8.  

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончара 

02066747 

12  

Інформаційні технології 
121  

Інженерія програмного 

забезпечення 

15 50 

9.  

 

Класичний приватний університет 

19278502 

03  
Гуманітарні науки 

035  
Філологія 

30 60 

 

 

2.  Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 
 

2.1.  Припинення провадження частини освітньої діяльності для ВП ВНЗ у певному місці провадження 
 

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 

Існуючий  

(д.ф.н./ 

з. ф. н.) 

 

Після  

звуження 

(д.ф.н./ 

з. ф. н.) 

10.  Луганський державний університет внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка 

08682387 

Навчально-консультаційний пункт у  

м. Миколаєві факультету заочного та дистанційного 

навчання Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 

26362812 

0304 

Право 

6.030401  

Правознавство 

0 д.ф.н./ 

60 з. ф. н. 
0 

6.030402 

Правоохоронна 

діяльність 

0 д.ф.н./ 

60 з. ф. н 
0 
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2.2.  Зменшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців за напрямами підготовки:: 

 

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 

Існуючий,  

в т.ч для 

відокремленого 

підрозділу 

(д.ф.н./ 

з. ф. н.) 

Після  

звуження 

(д.ф.н./ 

з. ф. н.) 

11.  Луганський державний університет внутрішніх 

справ імені Е. О. Дідоренка 

08682387 

 

0304  

Право 

6.030401  

Правознавство 

380 д.ф.н./ 

380 з. ф. н. 

380 д.ф.н./ 

320 з. ф. н. 

6.030402 

Правоохоронна 

діяльність 

270 д.ф.н./ 

270 з. ф. н. 

270д.ф.н./ 

210 з. ф. н. 

 

3. Відмова у видачі (розширенні) ліцензії (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого 

обсягу) на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам (ліцензіатам): 
 

3.1. 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 

12.  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

02070714 

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля  

(м. Рубіжне) 

05465028 

 

22  

Охорона здоров’я  

226 

Фармація, промислова фармація 
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13.  Київський національний торговельно-економічний університет 

01566117 

 

 

Торговельно-економічний коледж  

Київського національного торговельно-економічного університету 

01566123 

 

24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 

14.  24  

Сфера обслуговування 

241  

Готельно-ресторанна справа 

15.  07  

Управління та адміністрування 

076  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

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 

16.  Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 

30373644 

Новокаховський гуманітарний інститут Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

 

08  

Право  

 

081  

Право 

 Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності (збільшенні ліцензованого обсягу) 

17.  Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

02125510 

 

02  

Культура і мистецтво 

025 

Музичне мистецтво 

18.  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

02070714 

 

18  

Виробництво та технології  
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Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля  

(м. Рубіжне) 

05465028 

 

183  

Технології захисту навколишнього середовища 

 

 

 

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

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

діяльності: 

 

4.1 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 

Ліцензований 

обсяг, 

осіб 

19.  Галицький коледж імені В’ячеслава 

Чорновола 

14039833 

 

7241  

Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 

первинна професійна підготовка 30 

20.  Державний навчальний заклад 

«Полтавський центр професійно-

технічної освіти Державної служби 

зайнятості» 

40127873 

 

7241  

Електромеханік торговельного та 

холодильного устаткування 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації, 

перепідготовка 

12 
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5. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 
 

5.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців  (за певними професіями): 
 

№ 

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ 

та ідентифікаційний код 

ВСП 

Код професії  

за ДК 
Назва професії 

Види професійної 

підготовки 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий  Встановити 

21.  Київський професійний 

будівельний ліцей 

02544394 

 

7124 

 

7132 

Столяр будівельний 

 

Паркетник 

первинна професійна 

підготовка 
90 0 

7124 

 

7129 

Столяр будівельний 

 

Монтажник гіпсокартонних 

конструкцій 

первинна професійна 

підготовка 
60 0 

7133 

 

7132 

 

7141 

Штукатур  

 

Лицювальник-плиточник 

 

Маляр  

первинна професійна 

підготовка 
120 0 

22.  Городнянський 

міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

Городнянської районної 

ради Чернігігівської області 

22814275 

 

 

8321.2 
Водій мототранспортних засобів 
(категорія «А») 

професійно-технічне 
навчання 

30 0 
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5.2 Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців( за професіями): 

 

№ 

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ 

та ідентифікаційний код 

ВСП 

Код 

професії за 

ДК 

Назва 

професії 

Види професійної 

підготовки 

(за ліцензією) 

Ліцензований 

обсяг (осіб) 

 

Після  

звуження 

Код 

професії за 

ДК 

Назва  

професії 

23.  Городнянський 

міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

Городнянської районної 

ради Чернігігівської області 

22814275 

 

8322.2 Водій 

автотранспортних 

засобів (категорія 

«В» і «С») 

професійно-технічне 

навчання 

50 8322 Водій 

автотранспортних 

засобів  

(категорія «В») 

24.  Державний професійно-

технічний навчальний 

заклад «Сумський центр 

професійно-технічної 

освіти» 

02547406 

 

7214 

7212 

Котельник  

Електрозварник 

ручного 

зварювання 

первинна професійна 

підготовка, 

професійно-технічне 

навчання,  

підвищення 

кваліфікації 

90 

7212 Електрозварник 

ручного 

зварювання 
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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 (за класом класифікаційного 

угруповання) 

Види професійної підготовки, 

ліцензований обсяг 

25.   

Криворізький професійний гірничо-

технологічний ліцей 

02541645 

 

4112 

Оператор комп’ютерного набору 

професійно-технічне навчання,  
підвищення кваліфікації, 
перепідготовка – 30 осіб 

26.  4115  
Секретар керівника (організації, підприємства, 

установи) 

професійно-технічне навчання, 
перепідготовка – 30 осіб 

 

 

 


