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Протокол № 77/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 7 грудня  2017 р.                 № 77/2 
 

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.  Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

02070909 

 

12  

Інформаційні технології 

126  

Інформаційні системи та 

технології 

50 

2.  Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

02071211 

12  

Інформаційні технології 

 

124  

Системний аналіз 
50 

3.  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

00493706 

Відокремлений підрозділ Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» 

34492201 

07  

Управління та адміністрування 

073  

Менеджмент 
50 
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4.  Хмельницька гуманітарно-педагогічна 

академія 

02138872 
02 Культура і мистецтво 

025  

Музичне мистецтво  
30 

5.  Запорізький національний університет 

02125243 
01 Освіта/Педагогіка 

014 

Середня освіта (Історія) 
60 

6.  
02  

Культура і мистецтво 

029 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

150 

7.  
01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

60 

8.  Національний університет 

кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

02066753 

12 

Інформаційні технології 

124  

Системний аналіз 
50 

9.  Державний університет інфраструктури та 

технологій 

41330257 

07  

Управління та адміністрування 

 

 

0305 

Економіка та підприємництво 

072  

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

 

6.030508  

Фінанси і кредит 

 

80 

 

 

 

50 д.ф.н./30 з.ф.н. 

10.  Українська інженерно-педагогічна 

академія 

02071228 

07  

Управління та адміністрування 

076  

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

50 

11.  Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 

02125622 

07  

Управління та адміністрування 

075  

Маркетинг 
50 

12.  Харківська державна академія фізичної 

культури 

02928261 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Фізичне 

виховання) 

60 
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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 

13.  Національний університет 

кораблебудування  

імені адмірала Макарова 

02066753 

12 

Інформаційні технології 

124  

Системний аналіз 
30 

14.  Державний вищий навчальний заклад 

«Університет банківської справи» 

34716922 

Харківський навчально-науковий інститут 

Державного вищого навчального закладу 

«Університет банківської справи» 

34818722 

12  

Інформаційні технології 

122  

Комп’ютерні науки 
50 

15.  Державний університет інфраструктури та 

технологій 

41330257 

07  

Управління та адміністрування 

072  

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

40 

16.  
27  

Транспорт 

273 

Залізничний транспорт 
200 

17.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

00127522 

Чернігівський інститут імені Героїв Крут 

Приватного акціонерного товариства 

«Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 

22812968 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

051  

Економіка 
30 

18.  

08  

Право 

081 

 Право 
40 
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19.  Житомирський військовий інститут імені 

С. П. Корольова 

08183359 

 

15 Автоматизація та 

приладобудуван-ня 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

60 

 

 

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 

20.  

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

02070909 

19  

Архітектура та будівництво 

191  

Архітектура та 

містобудування 

320 400 

 

 

 

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 

21.  

Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького 

02125622 

01  

Освіта/Педагогіка 

017  

Фізична культура і спорт 15 40 

22.  

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка  

31035253 

01  
Освіта/Педагогіка 

014  
Середня освіта (Фізична 
культура) 

25 60 

23.  
01  
Освіта/Педагогіка 

017  
Фізична культура і спорт 

25 40 
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24.  

Одеська національна академія харчових 

технологій 

02071062 

07  

Управління та адміністрування 073  Менеджмент 80 150 

 

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: 

 

Початковий  рівень (короткий цикл) 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування 

спеціальності 

25.  Одеський національний політехнічний університет 

02071045 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 

національного політехнічного університету 

 

13  

Механічна інженерія  

133 

Галузеве машинобудування 

26.  14 

Електрична інженерія  

141  

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

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 

27.  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

02125266 

07  

Управління та адміністрування  

076  

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
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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 

28.  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

02125266 

01  

Освіта/Педагогіка  

014 

Середня освіта  

(Музичне мистецтво) 

29.  10  

Природничі науки  

102  

Хімія 

30.  Національна академія сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного 

08410370 

25  

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону  

255  

Озброєння та військова техніка 

31.  Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет  

02071168 

01  

Освіта/Педагогіка  

015 

Професійна освіта (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 

Ліцензований 

обсяг, 

осіб 

32.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Роменське 

вище професійне училище» 

02547369 

7212 

Електрогазозварник 

первинна професійна підготовка 50 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

10 

33.  

7122  

Муляр 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

34.  Рубіжанський професійний хіміко-

технологічний ліцей 

02540367 

7231  

Слюсар з ремонту автомобілів 
первинна професійна підготовка 30 

35.  Золотівський професійний ліцей 

02541208 
4113  

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

первинна професійна підготовка 30 

36.  4121  

Обліковець з реєстрації бухгалтерських 

даних 

первинна професійна підготовка 30 

37.  Маріупольський професійний ліцей 

автотранспорту 

02542751 

7233  

Слюсар-ремонтник 

  

первинна професійна підготовка 30 

підвищення кваліфікації 30 
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38.  7233  

Слюсар-ремонтник судновий 

 

професійно-технічне навчання 30 

39.  8284  

Складальник корпусів металевих суден  

  

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 30 

підвищення кваліфікації 30 

40.  Вище професійне училище № 17 

02541444 
8333  

Машиніст крана (кранівник) 
первинна професійна підготовка 30 

41.  Державний навчальний заклад 

«Сумський центр професійно-

технічної освіти державної служби 

зайнятості» 

37283091 

5141  

Педикюрник 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 
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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 

42.  Полтавський професійний ліцей 

сфери послуг 

05385766 

7433  

Кравець 

8261  

Прядильник 

первинна професійна підготовка, 

перепідготовка,  

професійно-технічне навчання, 

підвищення кваліфікації 

30 0 

 

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 

43.  Великоанадольський лісовий 

коледж 

00993923 

 

 

7231  

Слюсар з ремонту автомобілів 

первинна професійна підготовка, 

професійно-технічне навчання,  

підвищення кваліфікації 

44.  7331  

Флорист 

первинна професійна підготовка,  

професійно-технічне навчання,  

підвищення кваліфікації 

45.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «БАСТІОН-

СЕРВІС» 

32236010 

5169 
Контролер на контрольно-
пропускному пункті 

професійно-технічне навчання - 50 осіб 
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46.  Приватне підприємство фірма 

«Інекс» 

32134472 

5169  

Охоронник 

професійно-технічне навчання, 

 підвищення кваліфікації – 60 осіб 

47.  Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

00493698 

 

8211  
Оператор верстатів 
з програмним керуванням 

первинна професійна підготовка – 50 осіб; 

професійно-технічне навчання – 25 осіб; 

перепідготовка – 25 осіб 

48.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Маріупольський професійний 

коледж» 

38673783 

5141  

Манікюрник 

професійно-технічне навчання – 10 осіб 

49.  5141  

Педикюрник 

професійно-технічне навчання – 10 осіб 

 

 

 

         

 


