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Протокол № 88
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 22 березня 2018 р.

№ 88/2
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):
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

1.

2.

3.

4.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний
код ВСП)

Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
02066747
Національна академія державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
02071205
Інститут державного управління у сфері
цивільного захисту
09511660
Херсонський державний університет
02125609

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

02
Культура і мистецтво

022
Дизайн

20

28
Публічне управління та
адміністрування

281
Публічне управління та
адміністрування

50

28
Публічне управління та
адміністрування

281
Публічне управління та
адміністрування
126
Інформаційні системи та
технології

12
Інформаційні технології

20

20

2

07
Управління та адміністрування

5.

071
Облік і оподаткування

20

Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний
код ВСП)

6.

Державний вищий навчальний заклад
«Приазовський державний технічний
університет»
02070812

7.

Херсонський державний університет
02125609

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

01 Освіта/Педагогіка

014
Середня освіта
(Математика)

30

12
Інформаційні технології

126
Інформаційні системи та
технології

30

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
№
з/п

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний
код ВСП)

8.

Національний університет «Одеська
18
юридична академія»
Виробництво та технології
20933314
Відокремлений підрозділу «Об’єднане
вище професійно-технічне училище сфери
послуг Національного університету
«Одеська юридична академія»

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

182
Технології легкої
промисловості
5.05160203 Моделювання та
конструювання
промислових виробів

Ліцензований обсяг,
осіб

30

30 д.ф.н.

3

41440953

2. Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
2.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальністю
Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
№
з/п

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)

Код та найменування
галузі знань

9.
Вищий навчальний заклад
0202 Мистецтво
«Львівський кооперативний коледж
економіки і права»
01788272
1401 Сфера
обслуговування

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
(д.ф.н./з. ф. н/ в.ф.н..)

Після
звуження

5.02020702 Перукарське
мистецтво та декоративна
косметика

50/0/0

0

5.14010102 Ресторанне
обслуговування

30/0/0

0

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:
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Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

№
з/п

10.

11.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності

Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності
Національний університет оборони України імені Івана
01
Черняховського
Освіта/Педагогіка
07834530
017
Фізична культура і спорт
Вищий навчальний комунальний заклад Львівської
22
обласної ради «Львівський медичний коледж
Охорона здоров’я
післядипломної освіти»
223
22333618
Медсестринство

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

12.

13.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності

Відмова у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності
Приватний вищий навчальний заклад «Медико22
природничий університет»
Охорона здоров’я
41149112
221
Стоматологія
Приватний вищий навчальний заклад «Київський
22
міжнародний університет»
Охорона здоров’я
21595240
222

5

Медицина
14.

Приватний вищий навчальний заклад «Київський
міжнародний університет»
21595240

15.

Національна академія державної прикордонної служби
імені Богдана Хмельницького
14321481

16.

22
Охорона здоров’я
221
Стоматологія
(Збільшення ліцензованого обсягу з 25 до 75 осіб)
25
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
256
Національна безпека (у сфері прикордонної діяльності)
26
Цивільна безпека
262
Правоохоронна діяльність

І. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
4 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження освітньої
діяльності:
4.1. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти:
№
з/п
17.

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП

Приватне підприємство «Морський
навчально-інформаційний центр»
36701111

Код за Класифікатором професій
та назва професії
(клас класифікаційного угрупування)

7212
Електрогазозварник судновий

Види професійної підготовки

перепідготовка,
підвищення кваліфікації

Ліцензований
обсяг,
осіб

15

6

4.1 Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти:
№
з/п

18.
19.

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП

Приватне підприємство «Морський 5123
навчально-інформаційний центр»
Стюард
36701111
7241
Електрик судновий

20.

8340
Матрос

21.

22.

23.

8340
Моторист (машиніст)
8 навчальний центр Державної
спеціальної служби транспорту
33111325
Великоанадольський лісовий
коледж
00993923

24.

25.

Код за Класифікатором професій
та назва професії
(клас класифікаційного угрупування)

професійно-технічне навчання,
перепідготовка
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

Ліцензований
обсяг,
осіб

15
15

15

15

5169
Сапер (розмінування)

професійно-технічне навчання

15

7231
Слюсар з ремонту колісних транспортних
засобів

професійно-технічне навчання

30

підвищення кваліфікації

30

первинна професійна підготовка

30

професійно-технічне навчання

30

підвищення кваліфікації

30

первинна професійна підготовка

30

7241
Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування
Богодухівський професійний
аграрний ліцей

Види професійної підготовки

8331
Тракторист-машиніст

7

02547955

сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
(категорії «А1», «А2»)

професійно-технічне навчання

15

підвищення кваліфікації

15

підвищення кваліфікації

15

підвищення кваліфікації

15

професійно-технічне навчання

15

8321
Водій мототранспортних засобів категорії
А

професійно-технічне навчання

30

8322
Водій автотранспортних засобів категорії
В

професійно-технічне навчання

180

8322
Водій автотранспортних засобів категорії
С1

професійно-технічне навчання

45

8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
(категорії «А2»)

26.

Приватне підприємство «Сигнал»
(Рівненська область,
Володимирецький р-н, с. Великий
Жолудськ)
13979913
Рафалівська автомобільна школа
Приватного підприємства «Сигнал»
(Рівненська область,
Володимирецький р-н, смт
Рафалівка)
25564973

8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
(категорія «В1»)
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
(категорія «В2»)
8321
Водій мототранспортних засобів категорії
А1

8

8322
Водій автотранспортних засобів категорії
С
8322
Водій автотранспортних засобів категорії
D1
8322
Водій автотранспортних засобів категорії
D
8322
Водій автотранспортних засобів категорії
ВЕ
8322
Водій автотранспортних засобів категорії
С1Е
8322
Водій автотранспортних засобів категорії
СЕ
27.

28.

29.

30.

Товариство з обмеженою
відповідальністю «БАСТІОНСЕРВІС»
32236010
Професійно-технічне
училище № 16 м. Мала Виска
03070722
Відокремлений структурний
підрозділ професійно-технічного
училища № 16 м. Мала Виска
41316138

5169
Контролер на контрольно-пропускному
пункті
8322
Водій автотранспортних засобів категорії
«В», «С», «С1»
8322
Водій автотранспортних засобів категорії
«С»
7233
Слюсар з ремонту сільськогосподарських
машин та устаткування
5122

професійно-технічне навчання

85

підвищення кваліфікації

15

підвищення кваліфікації

20

підвищення кваліфікації

15

підвищення кваліфікації

15

підвищення кваліфікації

15

професійно-технічне навчання

50

первинна професійна підготовка

30

підвищення кваліфікації

15

первинна професійна підготовка

30

підвищення кваліфікації

15

первинна професійна підготовка

30

9

Кухар

8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
категорії «А1», «А2»
8331
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва
категорії «А2»

31.

перепідготовка

15

підвищення кваліфікації

15

первинна професійна підготовка

30

підвищення кваліфікації

15

4. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти ( припинення провадження
частини освітньої діяльності підготовки фахівців ) за певними професіям):
4.1. Звуження провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців (за певними професіями):
№
з/п

32.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Державний професійнотехнічний навчальний заклад
«Покровський центр
підготовки і перепідготовки
робітничих кадрів»
02541792

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
7212
Електрогазозварник
7212
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних
машинах
7212 Контролер
зварювальних робіт

Види професійної
підготовки

первинна професійна
підготовка

Після звуження
Код
за
Класифікатором
професій
Ліцензовата назва професії
ний обсяг

30

7212
Електрогазозварник
7212
Електрозварник на
автоматичних та
напівавтоматичних машинах

10

33.

Державний навчальний заклад
«Мукачівський центр
професійно-технічної освіти»
36523519

5220
Продавець
продовольчих товарів
5220 Продавець
непродовольчих
товарів

первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

60

5220
Продавець продовольчих
товарів

4.2 Припинення провадження частини освітньої діяльності (зменшення ліцензованого обсягу) закладів освіти у сфері професійнотехнічної освіти з підготовки фахівців за певними професіям:
№
Найменування ПТНЗ та
Ліцензований обсяг,
з/п
ідентифікаційний код
Код за Класифікатором професій
осіб
Види професійної підготовки
(найменування ВСП ПТНЗ та
та назва професії
Існуючий
Встановити
ідентифікаційний код ВСП
34. Державний професійно8211
професійно-технічне навчання,
30
0
технічний навчальний заклад
перепідготовка
Токар
«Покровський центр підготовки і
професійно-технічне навчання,
7436
перепідготовки робітничих
перепідготовка,
30
0
Швачка
кадрів»
підвищення кваліфікації
професійно-технічне
навчання,
02541792
7233
перепідготовка,
30
0
Слюсар-ремонтник
підвищення кваліфікації
професійно-технічне навчання,
5141
перепідготовка,
30
0
Манікюрник
підвищення кваліфікації
професійно-технічне навчання,
5141
перепідготовка,
30
0
Перукар (перукар-модельєр)
підвищення кваліфікації
4211
Державний професійноКасир квитковий
технічний навчальний заклад
4211
«Жмеринське вище професійне
первинна професійна підготовка
60
0
35.
Касир товарний (вантажний)
училище»
9332
02539861
Прийомоздавальник вантажу та
багажу

11

4211
Касир квитковий
8312
Складач поїздів

професійно-технічне навчання

30

0

професійно-технічне навчання

30

0

60

30

120

100

30

15

Зменшення ліцензованого обсягу
первинна професійна підготовка,
7129
Монтер колії
професійно-технічне навчання
первинна професійна підготовка,
5112
Провідник пасажирського вагона
професійно-технічне навчання
4211
Касир квитковий
професійно-технічне навчання
4211
Касир багажний

4.3 Припинення провадження частини освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти за певними видами
підготовки:
№
з/п

36.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Державний навчальний заклад
«Мукачівський центр
професійно-технічної освіти»
36523519

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
7124
Столяр будівельний
7132
Паркетник

37.
7141
Маляр
7133
Штукатур

Встановити

За ліцензією
Види професійної
підготовки
первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка
первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка

Ліцензований обсяг

60

90

Види професійної Ліцензовапідготовки
ний обсяг
первинна
професійна
підготовка

первинна
професійна
підготовка

60

90

12

38.

39.

5122
Кухар
7412
Кондитер

первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка

5220
Продавець
продовольчих товарів
5220
Продавець
непродовольчих
товарів

первинна професійна
підготовка,
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка

180

90

первинна
професійна
підготовка

первинна
професійна
підготовка

120

60

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:
Найменування ПТНЗ та
№
ідентифікаційний код
з/п
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
40. «Житомирський навчальний центр
підготовки поліцейських»
40205385

Код за Класифікатором професій
та назва професії (за класом
класифікаційного угруповання)
5162
Поліцейський (за спеціалізаціями)

Види професійної підготовки, ліцензований
обсяг
професійно-технічне навчання - 240 осіб;
підвищення кваліфікації – 30 осіб

