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Протокол № 82/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 26 січня  2018 р.                 № 82/2 
 

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.  

Одеська національна академія харчових 

технологій 

02071062 

 

20  

Аграрні науки та продовольство 

204  

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

50 

2.  

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

02071116 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

053  

Психологія 
40 

3.  

Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

02071139 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

051  

Економіка 
100 

4.  

Комунальний вищий навчальний заклад 

Київської обласної ради «Білоцерківський 

гуманітарно-педагогічний коледж» 

37381693 

  01 Освіта/Педагогіка 
013  

Початкова освіта 
90 
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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 

5.  Національний університет «Львівська 

політехніка» 

02071010 

 

13  

Механічна інженерія 

136  

Металургія 
45 

6.  
14  

Електрична інженерія 

143 

Атомна енергетика 
25 

7.  Харківський національний медичний 

університет 

01896866 

22  

Охорона здоров’я 

227  

Фізична терапія, 

ерготерапія   

60 

8.  Національний юридичний університет 

імені Ярослава Мудрого 

02071139 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

051  

Економіка 
100 

 

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

 

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 

9.  

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

02125639 

23  

Соціальна робота 

231  

Соціальна робота 
120 200 

10.  

Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний 

університет» 

02070812 

12  

Інформаційні технології 

122  

Комп’ютерні науки 
30 60 
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11.  
Подільський державний аграрно-

технічний університет 

22769675 

07  
Управління та адміністрування за 
спеціальністю 

072 
Фінанси, банківська справа 
та страхування 

20 50 

12.  
07  

Управління та адміністрування 

073  

Менеджмент 
20 30 

13.  

Національний педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова 

02125295 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Мова і 

література (англійська) 

95 130 
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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: 
 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП) 
Код та найменування галузі знань; шифр та найменування спеціальності 

14.  Державний університет інфраструктури та технологій 

41330257 

Київський транспортно-технологічний коледж 

Державного університету інфраструктури та технологій 

41441009 

 

13  

Механічна інженерія 

133  

Галузеве машинобудування 

 

5.05050204  

Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх 

машин і обладнання  

Ліцензований обсяг: 

115 осіб (зі спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт 

підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» з 

обсягом 75 осіб д.ф.н./ 20 осіб з.ф.н.)   

15.  27  

Транспорт 

275  

Транспортні технології (на автомобільному транспорті 

 

5.07010101  

Організація та регулювання дорожнього руху 

Ліцензований обсяг: 

70 осіб (зі спеціальності 5.07010101 «Організація та регулювання 

дорожнього руху з обсягом 50 осіб д.ф.н./ 20 осіб з.ф.н.)   
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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 

16.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Білоцерківське 

вище професійне училище 

будівництва та сервісу» 

02544738 

7129  

Монтажник гіпсокартонних конструкцій 
первинна професійна підготовка 30 

17.  Вище професійне училище № 29 

 м. Львова 

02545608 

5141  

Візажист 
первинна професійна підготовка 30 

18.  Публічне акціонерне товариство 

«Об’єднана гірничо-хімічна 

компанія» 

36716128 

 

Філія «Вільногірський гірничо-

металургійний комбінат» 

Публічного акціонерного 

товариства «Об’єднана гірничо-

хімічна компанія» 

39389830 

 

721  

Формувальники, зварники, прокатники, 

бляхарі та монтажники 

металоконструкцій 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

40 

19.  723  

Механіки та монтажники механічного 

устаткування 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

20 

20.  724  

Механіки та монтажники електричного та 

електронного устаткування 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

20 

21.  811  

Робітники, що обслуговують гірниче 

устаткування та устаткування для 

перероблення корисних копалин 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

20 
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22.  815 

 Робітники, що обслуговують хімічні 

установки 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

20 

23.  816  

Робітники, що обслуговують установки з 

вироблення електроенергії, та робітники 

на подібному устаткуванні 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

20 

24.  821  

Робітники, що обслуговують 

устаткування з виробництва метало- та 

мінералопродуктів 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

20 

25.  833  

Робітники, що обслуговують 

сільськогосподарські та інші пересувні 

установки 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

20 

26.  Казенне підприємство 

«Шосткинський казенний завод 

«Імпульс»» 

14314452 

822  

Робітники, що обслуговують 

устаткування з виробництва хімічних 

продуктів 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

150 

27.  Приватне акціонерне товариство  

«СП УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ» 

00192471 

7212  

Електрозварник ручного зварювання 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

7212  

Газорізальник 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

7214  

Монтажник з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

7215  

Стропальник 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

15 

28.  Державний навчальний заклад 

«Решетилівський професійний 

аграрний ліцей  

8322 

 Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С1») 

первинна професійна підготовка 60 

професійно-технічне навчання 15 

перепідготовка 5 
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імені І.Г. Боровенського» 

03566222 

 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «В») 

професійно-технічне навчання  15 

29.  

6112  

Садовод 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 10 

перепідготовка 5 

підвищення кваліфікації 5 

30.  

6111  

Плодоовочівник 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 10 

перепідготовка 5 

підвищення кваліфікації 5 

31.  Національний університет водного 

господарства та 

природокористування 

02071116 

Рівненський автотранспортний 

коледж Національного університету 

водного господарства та 

природокористування 

02128359 

8321  

Водій мототранспортних засобів 

(категорія «А») 

професійно-технічне навчання 15 

8321  

Водій мототранспортних засобів 

(категорія «А1») 

професійно-технічне навчання 15 

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С1») 

професійно-технічне навчання 15 

32.  Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

00493698 

6123  

Бджоляр 
професійно-технічне навчання 60 

33.  8211  

Оператор верстатів з програмним 

керуванням 

професійно-технічне навчання  60 
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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 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП 

Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії 

Види професійної 

підготовки 

Ліцензова-

ний обсяг 

Після звуження 
Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії 

34.  Державний професійно-

технічний навчальний заклад 

«Сумський центр  професійно-

технічної освіти» 

02547406 

7233 

Слюсар з 

механоскладальних 

робіт 

7222  

Розмітник 

Первинна професійна 
підготовка,  
професійно-технічне 
навчання,  
підвищення кваліфікації 

90 
7233 
Слюсар з 
механоскладальних робіт 
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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.  Приватне підприємство 

«Агротехавтосервіс» 

41045650 

8331  
Тракторист-машиніст сільсько-
господарського (лісогосподарсько-го) 
виробництва (категорія «А1») 

професійно-технічне навчання – 25 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільсько-
господарського (лісогосподарсько-го) 
виробництва (категорія «А2») 

професійно-технічне навчання – 25 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільсько-
господарського (лісогосподарсько-го) 
виробництва (категорія «В1») 

професійно-технічне навчання – 20 осіб 

8331 

 Тракторист-машиніст сільсько-

господарського (лісогосподарсько-го) 

виробництва (категорія «С») 

професійно-технічне навчання – 15 осіб 
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8331  

Тракторист-машиніст сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва (категорія 

«D1») 

професійно-технічне навчання – 25 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва (категорія 
«E1, E2») 

професійно-технічне навчання – 25 осіб 

8331  
Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва (категорія 
«G1, G2») 

професійно-технічне навчання – 25 осіб 

36.  Вище професійне училище № 

11  

м. Вінниці 

03065891 

 

7241  
Майстер з діагностики та налагодження 
електронного устаткування автомобільних 
засобів 

 первинна професійна підготовка – 30 осіб  
професійно-технічне навчання, перепідготовка – 
15 осіб 

37.  7233  
Слюсар з механоскладальних робіт 

первинна професійна підготовка – 30 осіб 

професійно-технічне навчання, перепідготовка – 

15 осіб 

 

 

 

 


