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Протокол № 22/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 18 жовтня 2016 р.

№ 22/1

Головуючий: Ковтунець В. В.
На засіданні присутні: Шевцов А. Г., Криштоф С. Д, Бойко Г. М., Ярмистий М. М., Костенко О. І., Данильченко С. О.,
Воронюк О. І.
Порядок денний:
1. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої
діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти);
2. Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти.
3. Про відмову у видачі (розширенні провадження освітньої діяльності) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у
сфері вищої освіти;
4. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення
провадження освітньої діяльності;
5. Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти
6. Про відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти.

Вирішили:
За результатами попереднього розгляду матеріалів щодо видачі ліцензій на освітню діяльність, розширення та звуження
провадження освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти, з урахуванням обговорення, пропонувати
керівництву Міністерства освіти і науки України прийняти такі рішення з питань ліцензування освітньої діяльності закладів
освіти:
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І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):
1.1. Видача ліцензій, розширення провадження освітньої діяльності:
Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п
1

2

3

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код
ВСП)
Сумський державний університет
05408289

12
Інформаційні технології

Одеський національний політехнічний університет
02071045

05
Економіка

Херсонський політехнічний коледж Одеського
національного політехнічного університету
00237191
Полтавська державна аграрна академія
00493014

Код та найменування
галузі знань

20
Аграрні науки та
продовольство

Шифр та найменування
спеціальності
122
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
051
Економіка

201
Агрономія

Ліцензований
обсяг,
осіб
330

30

200

Другий (магістерський) рівень
№
з/п
4

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код
ВСП)
Комунальний вищий навчальний заклад
«Дніпропетровська академія музики імені М. Глінки»
Дніпропетровської обласної ради
02214515

Код та найменування
галузі знань
02
Культура і мистецтво

Шифр та найменування
спеціальності
025
Музичне мистецтво

Ліцензований
обсяг,
осіб
50

3

5

6

7

8

Полтавська державна аграрна академія
00493014

Черкаський державний технологічний університет
05390336

Тернопільський національний економічний
університет
33680120

Державний вищий навчальний заклад
«Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони
здоров’я України»
02010830

05
Економіка
07
Управління та
адміністрування
07
Управління та
адміністрування
20
Аграрні науки та
продовольство
10
Природничі науки
12
Інформаційні технології
05
Соціальні та поведінкові
науки
24
Сфера обслуговування
22
Охорона здоров’я

051
Економіка
073
Менеджмент

100

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність
201
Агрономія

150

101
Екологія
122 Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
053
Психологія

35

242

200

200

50
50

50

Туризм
223 Медсестринство

200
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2. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти
2.1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у
ВСП ВНЗ):

№ з/п

9

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ
та ідентифікаційний код ВСП)
Харківський національний
автомобільно-дорожній
університет
02071168

Код та найменування
галузі знань

0502
«Автоматика та
управління»

Шифр та найменування напряму
підготовки/ спеціальності

Ліцензований обсяг
Існуючий
Після
(д.ф.н./з.ф.н.)
звуження
(д.ф.н./з.ф.н.)
освітньо-кваліфікційний рівень «Бакалавр»
6.050201 «Системна інженерія»
25/25

25/0

20/20

15/0

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
0502
«Автоматика та
управління»

7.05020103 «Комп’ютерні системи
управління рухомими об’єктами (за видами
транспорту)»
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3. Відмова у видачі (розширенні) ліцензії (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) на освітню діяльність
закладів освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам (ліцензіатам):
4.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти:
Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п
10

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)
Вінницький кооперативний інститут
01788042

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності ліцензований обсяг
08
Право
081
Право
60 осіб
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
4. Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження
освітньої діяльності:
№
з/п
11

12

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Запорізький
навчально-виховний
комплекс ІІ-ІІІ ступенів № 82 з
виробничим
навчанням
Запорізької
міської ради Запорізької області
25218680
Навчальний заклад громадського
об’єднання «Київська автомобільна
школа товариства сприяння обороні
України»
02725753

Код за Класифікатором професій
та назва професії

Види професійної підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

8322
«Водій автотранспортних засобів
(категорія «С1»)»

Професійно-технічне
навчання

120

8321
«Водій мототранспортних засобів
(категорія «А»)»
8322
«Водій автотранспортних засобів
(категорія «В»)»
8322
«Водій автотранспортних засобів
(категорія «ВЕ»)»
8322
«Водій автотранспортних засобів
(категорія «С»)»
8322
«Водій автотранспортних засобів
(категорія «СЕ»)»
8322
«Водій автотранспортних засобів
(категорія «D»)»
5149
Інструктор з індивідуального
навчання водінню

Професійно-технічне навчання

10

Професійно-технічне навчання

60

Підвищення кваліфікації

10

Професійно-технічне навчання

20

Підвищення кваліфікації

15

Перепідготовка

15

Професійно-технічне
навчання, підвищення
кваліфікації

15
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5. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти
5.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти (у ПТНЗ або у ВСП ПТНЗ):
№
з/п

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

13 Дебальцевське професійнотехнічне училище
03566185
14 Державний навчальний заклад
«Дружківський професійний
ліцей»
02542142
15
Державний навчальний заклад
«Димитровський професійний
гірничий ліцей»
02542840
16

Костянтинівський професійний
будівельний ліцей
02542171

Код за Класифікатором
професій
та назва професії

7124
Столяр будівельний
7124
Тесляр
7233
Слюсар-ремонтник
8112
Апаратник
вуглезбагачення
8112
Машиніст установок
збагачення та
брикетування
4115
Секретар керівника
(організації,
підприємства,
установи)
7231
Слюсар з ремонту
автомобілів
4112
Оператор
комп’ютерного набору

Ліцензований обсяг
Види професійної
підготовки

Існуючий

Після
звуження

60

0

45

0

Первинна професійна
підготовка

30

0

Первинна професійна
підготовка

30

0

Первинна професійна
підготовка

60

0

Первинна професійна
підготовка

30

0

Первинна професійна
підготовка, професійнотехнічне навчання та
перепідготовка
Первинна професійна
підготовка,
Професійно-технічне
навчання

8

17

Маріупольське вище
металургійне професійне
училище
05536188

5220
Продавець
продовольчих товарів
8211
Оператор верстатів з
програмним
керуванням
8122
Ливарник металів та
сплавів
7422
Модельник дерев’яних
моделей
8162
Машиніст парових
турбін
8162
Машиніст обхідник з
турбінного
устаткування
7233
Слюсар з ремонту
парогазотурбінного
устаткування
8121
Підручний сталевара
мартенівської печі
8122
Підручний сталевара
конверторного
виробництва
8122
Підручний сталевара
електропечі

первинна професійна
підготовка

60

0

первинна професійна
підготовка

60

0

первинна професійна
підготовка

60

0

первинна професійна
підготовка

60

0
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18 Маріупольський професійний
аграрний ліцей
02542389
19

Маріупольський професійний
ліцей будівництва
02543058

20
Олександрійський професійний
аграрний ліцей
02542455

4121
Конторський (Офісний)
службовець
(бухгалтерія)
4115
Секретар керівника
(організації,
підприємства,
установи)
7129
Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій
7231
Слюсар з ремонту
автомобілів
4112
Оператор
комп’ютерного набору

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

120

0

60

0

30

0

15

0

60

0

30

0
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6. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким
здобувачам (ліцензіатам):
6.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у
сфері професійно-технічної освіти:
№
з/п
21

22

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Національний університет водного
господарства та природокористування
02071116
Березнівський лісотехнічний коледж
Національного університету водного
господарства та природокористування
38892679
Вище професійне училище № 7
м. Калуша
02544201

Код за Класифікатором професій
та назва професії, ліцензований обсяг

Види професійної підготовки

6141
«Лісник»

Первинна професійна підготовка

7412
«Пекар»

Первинна професійна підготовка
професійно-технічне навчання
підвищення кваліфікації
перепідготовка
Первинна професійна підготовка
професійно-технічне навчання
підвищення кваліфікації
перепідготовка

7412
«Кондитер»

