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Протокол № 89 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 28  березня  2018 р.                 № 89 
 

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.  

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради 

22133718 

01 Освіта/Педагогіка 
013  

Початкова освіта 
50 

2.  

Державний вищий навчальний заклад  

«Національний гірничий університет» 

02070743 

29  

Міжнародні відносини 

291 

 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

30 
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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 недостовірністі даних для провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 
 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код 

ВСП) 

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування спеціальності 

Відмова в отриманні ліцензії на освітню діяльність 

Приватний заклад вищої освіти «Кам’янець-

Подільський податковий інститут» 

41757627 

07  

Управління та адміністрування  

071  

Облік і оподаткування 

07  

Управління та адміністрування  

072  

Фінанси, банківська справа та страхування 

08  

Право 

081 

 Право 
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2.2. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: 

 

Перший (бакалаврський) 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 

Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності 

3.  Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили 

23623471 

 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова фармація 

4.  Луцький національний технічний університет 

05477296 

08  

Право 

081  

Право 

5.  20  

Аграрні науки та продовольство 

201 

 Агрономія 

 

 

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 

Відмова у розширенні провадження освітньої діяльності 

6.  Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна 

24  

Сфера обслуговування 
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02071205 

 

 241  

Готельно-ресторанна справа 

 

 

 

 

І. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

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

діяльності: 
 

3.1. Видача ліцензій на освітню діяльність 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 

7.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Лінія» 

31687737 

 

5141 

 Косметик 
професійно-технічне навчання   6 

 

 

3.2  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 

8.  Державний навчальний заклад 

«Регіональний центр професійної 

освіти швейного виробництва та 

сфери послуг Харківської області» 

05537638 

7436  

Швачка 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 15 

перепідготовка 15 

підвищення кваліфікації 15 
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9.  

7435  

Закрійник 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 15 

перепідготовка 15 

підвищення кваліфікації 15 

10.  

7433  

Кравець 

професійно-технічне навчання 15 

перепідготовка 15 

підвищення кваліфікації 15 

11.  7212  

Електрозварник ручного зварювання 
первинна професійна підготовка 30 

12.  Державна реабілітаційна установа 

«Центр комплексної реабілітації 

для осіб з інвалідністю «Поділля» 

33448937 

8162  

Машиніст (кочегар) котельні 

професійно-технічне навчання 15 

підвищення кваліфікації 15 

5132  

Молодша медична сестра з догляду за 

хворими 

професійно-технічне навчання 15 

перепідготовка 15 

5133  

Соціальний робітник 

професійно-технічне навчання 15 

перепідготовка 15 

5133  

Перекладач жестової мови 

(сурдоперекладач) 

професійно-технічне навчання 15 

перепідготовка 15 

13.  Державний навчальний заклад 

«Олександрійський професійний 

ліцей» 

02544945 

4112  

Оператор комп’ютерного набору 
первинна професійна підготовка 30 

14.  7412  

Кондитер 
первинна професійна підготовка 60 

15.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Конотопське 

вище професійне училище» 

02547493 

4113  

Оператор з обробки інформації та 

програмного забезпечення 

первинна професійна підготовка 50 

професійно-технічне навчання   10 

підвищення кваліфікації 10 
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перепідготовка 10 

 

 

 

 

3.3  Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців 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 

Існуючий Встановити 

16.  Державний навчальний заклад 

«Регіональний центр професійної 

освіти швейного виробництва та 

сфери послуг Харківської області» 

05537638 

7433  

Кравець 

первинна професійна 

підготовка 
30 60 

 

 

 

4. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти ( припинення провадження частини 

освітньої діяльності підготовки фахівців  )  за певними професіям): 

 

4.1  Припинення  провадження частини освітньої діяльності  (зменшення ліцензованого обсягу) закладів освіти у сфері професійно-

технічної освіти  з підготовки фахівців за певними професіям: 

 

№ 

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 
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17.  Полтавський професійний ліцей 

02546698 7129  

Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків 

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

60 0 

7122  

Муляр 

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

60 0 

7514  

Опоряджувальник будівельний 

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

60 0 

4112  

Оператор комп’ютерного набору 

4112 

Оператор комп’ютерної верстки 

4115  

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи 

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

60 0 

7124  

Столяр будівельний 

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

60 0 

4112  

Оператор комп’ютерного набору 

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

60 0 

7412  

Кондитер 

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

60 0 
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7124 

Столяр будівельний 

7124 

Тесляр 

7132  

Паркетник 

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

60 0 

7133 

Штукатур 

7132 

Лицювальник-плиточник 

7141  

Маляр 

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

60 0 

18.  Приватне підприємство 

«Сигнал» 

13979913 

8321  

Водій мототранспортних засобів 

категорії А1 

професійно-технічне навчання 12 0 

8321  

Водій мототранспортних засобів 

категорії А 

професійно-технічне навчання 20 0 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

категорії В 

професійно-технічне навчання 80 0 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

категорії С1 

професійно-технічне навчання 10 0 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

категорії С 

професійно-технічне навчання 15 0 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

категорії D1 

підвищення кваліфікації 10 0 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

категорії D 

підвищення кваліфікації 15 0 
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8322  

Водій автотранспортних засобів 

категорії ВЕ 

підвищення кваліфікації 10 0 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

категорії С1Е 

підвищення кваліфікації 10 0 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

категорії СЕ 

підвищення кваліфікації 10 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 

19.  Державний навчальний заклад 

«Кілійський професійний ліцей» 

02546335 

 

5122 

Кухар судновий 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка – 30 осіб 

20.  Піщанобрідський професійний 

аграрний ліцей  

20650438 

4222 

Адміністратор 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 

4121 

Офісний службовець (бухгалтерія) 

первинна професійна підготовка – 60 осіб 

 

 


