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Протокол № 76/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 29  листопада 2017 р.                 № 76/2 
 

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 вищий навчальний заклад  

«Національний гірничий університет» 

02070743 

28  

Публічне управління та 

адміністрування 

281  

Публічне управління та 

адміністрування 

30 

2.  Державний університет інфраструктури та 

технологій 

41330257 

 

27  

Транспорт 

 

 

0701 

Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

271  

Річковий та морський 

транспорт 

 

6.070104  

Морський та річковий 

транспорт 

 

545 

 

 

 

 

200 д.ф.н./ 

345 з.ф.н. 

3.  Житомирський державний університет 

імені Івана Франка 

02125208 

 

01  

Освіта/Педагогіка 

015  

Професійна освіта 

(Комп’ютерні технології) 

50 
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4.  Миколаївський національний університет 

імені В. О. Сухомлинського 

02125444 

12  

Інформаційні технології 

126 

 Інформаційні системи та 

технології 

50 

5.  Харківський національний університет 

будівництва та архітектури 

02071174 

07  

Управління та адміністрування 

075  

Маркетинг 

75 

6.  Український державний університет 

залізничного транспорту  

01116472 

15  

Автоматизація та  

приладобудування 

152  

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

50 

 

 

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 

7.  Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 

Петра Василенка 

00493741 

10  

Природничі науки 

101  

Екологія 

75 

8.  Державний університет телекомунікацій 

38855349 

07  

Управління та адміністрування 

075  

Маркетинг 

60 

9.  Житомирський державний університет 

імені Івана Франка 

02125208 

03  

Гуманітарні науки 

033  

Філософія 

30 

10.  Черкаський державний технологічний 

університет  

05390336 

28 Публічне управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

50 
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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 

11.  

Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла 

Коцюбинського 

02125094 

01  

Освіта/Педагогіка 

017  

Фізична культура і спорт 
25 80 

 

 

 

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 

12.  

Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 

02125622 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

051  

Економіка 20 45 

13.  

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

02125102 

01  
Освіта/Педагогіка 

014  
Середня освіта 
(Інформатика) 

10 25 
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2. 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): 

 

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 

14.  Східноєворопейський національний  університет імені Лесі 

Українки 

02125102 

20  

Аграрні науки та продовольство 

201  

Агрономія 
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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 

Ліцензований 

обсяг, 

осіб 

15.  Дочірнє підприємство «Навчально-

курсовий комбінат «Кривбасбуд» 

Державного публічного 

акціонерного товариства 

«Будівельна компанія «Укрбуд» 

33407618 

7122  

Муляр 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 

7123  

Бетоняр 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

7124  

Тесляр 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

16.  7139  

Опоряджувальник будівельний 

  

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

17.  7214  

Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій   

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

18.  7241  

Слюсар-електрик з ремонту та 

обслуговування вантажопідіймальних 

кранів і машин 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 

19.  
8155   

Оператор заправних станцій 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 
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8159  

Лаборант хімічного аналізу 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 

20.  8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського  

виробництва А1 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського  

виробництва А2 

підвищення кваліфікації 15 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва G1, G2 

підвищення кваліфікації 15 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

виробництва D1 

підвищення кваліфікації 15 

8332  

Машиніст землесосного плавучого 

несамохідного снаряда 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 
15 

8333  

Ліфтер 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

 підвищення кваліфікації 

15 

8334  

Водій навантажувача 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 

21.  Центр професійно-технічної освіти 

№ 1 м. Івано-Франківська 

05536596 

4222  

Адміністратор 
первинна професійна підготовка 60 
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22.  Державний навчальний заклад 

«Херсонський центр професійно-

технічної освіти Державної служби 

зайнятості» 

39470753 

7436  

Швачка   

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 

23.  8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 

24.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Заліщицьке 

вище професійне училище» 

02547562 

 

7233  

Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування 

первинна професійна підготовка 30 

25.  8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія В) 

 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання  45 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія С1) 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання  25 

26.  

5122 Кухар 
первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання  30 

27.  8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія А1) 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання  25 

8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія А2) 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 25 

8331  первинна професійна підготовка 30 
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Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорія В1) 

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікація 
25 

28.  Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

00493706 

Відокремлений структурний 

підрозділ «Рівненський коледж 

Національного університету 

біоресурсів і природокористування 

України»   

40266301 

4112  

Оператор комп’ютерної верстки 
професійно-технічне навчання 75 

29.  
4121  

Офісний службовець (бухгалтерія) 
професійно-технічне навчання 50 

30.  
4212  

Касир (в банку) 
професійно-технічне навчання 50 

31.  
4144  

Діловод 
професійно-технічне навчання 75 

32.  
5220  

Продавець продовольчих товарів 
професійно-технічне навчання 50 
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4. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 
 

 

4.1. 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 за Класифікатором професій 

та назва професії 
Види професійної підготовки 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

Існуючий  Встановити 

33.  Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Сватівський професійний 

аграрний ліцей» 

02541065 

5141  

Перукар (перукар-модельєр) 
первинна професійна підготовка 30 0 

 

 

4.2. Припинення провадження частини освітньої діяльності за видами професійної підготовки  фахівців : 
 

№ 

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ 

та ідентифікаційний код 

ВСП 

Код за Класифікатором професій 

та назва професії 

Ліцензований 

обсяг,  

осіб 

Види професійної підготовки 

Існуючий  

 

Встановити 

 

34.  Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення 

Управління Державної 

служби України з 

надзвичайних ситуацій у 

Черкаській області 

25576385 

8155  

Оператор заправних станцій 
15 

професійно-технічне 

навчання,  

підвищення кваліфікації 

професійно-технічне 

навчання 

8162  

Машиніст (кочегар) котельні 
15 

професійно-технічне 

навчання,  

підвищення кваліфікації 

професійно-технічне 

навчання 
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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 

35.  Вище професійне училище 

№ 14 м. Коломиї 

05536573 

 

7212  
Газозварник 

підготовка фахівців 

36.   
7136  
Монтажник санітарно-технічних систем і 
устаткування 

 

підготовка фахівців 

37.  7113  
Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення 

підготовка фахівців 

38.  Обласне комунальне 

підприємство «Обласний 

учбово-курсовий комбінат 

житлово-комунального 

господарства» Житомирської 

обласної ради 

03363236 

 

7423 
Верстатник деревообробних верстатів 

професійно-технічне навчання – 25 осіб; 

перепідготовка – 25 осіб; 

підвищення кваліфікації – 25 осіб 
8334 
Водій навантажувача 

професійно-технічне навчання – 25 осіб; 

перепідготовка – 25 осіб; 

підвищення кваліфікації – 25 осіб. 
6141 
Лісоруб 

професійно-технічне навчання – 25 осіб; 

перепідготовка – 25 осіб; 

підвищення кваліфікації – 25 осіб 
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Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти 
щодо збільшення ліцензованого обсягу 

39.   

Приватне підприємство 

«Сигнал» 

(Рівненська область, 

Володимирецький р-н, с. 

Великий Жолудськ, вул. 

Марії Молочко, 60) 

13979913 

Рафалівська автомобільна 

школа приватного 

підприємства «Сигнал» 

25564973 

8321 
Водій мототранспортних засобів категорії А1 
 
 

професійно-технічне навчання –  

з 12 осіб до 15 осіб 

8321 

Водій мототранспортних засобів категорії А 

професійно-технічне навчання – з 20 осіб до 30 

осіб 

8322 

Водій автотранспортних засобів категорії В 

професійно-технічне навчання – з 80 осіб до 180 

осіб 
8322 
Водій автотранспортних засобів категорії С1 

професійно-технічне навчання – з 10 осіб до 45 

осіб 

8322 

Водій автотранспортних засобів категорії С 

професійно-технічне навчання – з 15 осіб до 85 

осіб 
8322 
Водій автотранспортних засобів категорії D1 

підвищення кваліфікації –з 10 осіб до 15 осіб 

8322 
Водій автотранспортних засобів категорії D 

підвищення кваліфікації – з 15 осіб до 20 осіб 

8322 
Водій автотранспортних засобів категорії ВЕ 

підвищення кваліфікації – з 10 осіб до 15 осіб 

8322 
Водій автотранспортних засобів категорії СІЕ 

підвищення кваліфікації – з 10 осіб до 15 осіб 

8322 
Водій автотранспортних засобів категорії СЕ 

підвищення кваліфікації – з 10 осіб до 15 осіб 

  
 


