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Протокол № 84/2
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 08 лютого 2018 р.

№ 84/2
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

1.

2.

3.

4.

5.

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

Приватний вищий навчальний заклад
«Медико-Природничий Університет»
41149112
Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»
02070743
Хмельницький університет управління та
права
14163438
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова
02125295
Одеський національний морський
університет
01127777

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
Осіб

05
Соціальні та поведінкові науки

053
Психологія

30

03
Гуманітарні науки

032
Історія та археологія

30

29
Міжнародні
відносини

293
Міжнародне право

30

01
Освіта/Педагогіка

015
Професійна освіта (Туризм)

100

19
Архітектура та будівництво

194
Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні
технології

80

2

6.

7.

№
з/п

8.

Національний авіаційний університет
01132330

126
12
Інформаційні системи та
Інформаційні технології
технології
Харківська державна академія фізичної
01
014
культури
Освіта/Педагогіка
Середня освіта (Фізична
02928261
культура)
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний
код ВСП)

Хмельницький університет управління та
права
14163438

Код та найменування галузі знань

07
Управління та адміністрування

Шифр та найменування
спеціальності

75

60

Ліцензований обсяг,
осіб

072
Фінанси, банківська справа
та страхування

30

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
№
з/п

9.

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

Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний
університет»
02070832

Код та найменування галузі знань

01
Освіта/Педагогіка

Шифр та найменування
спеціальності

014
Середня освіта (географія)

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий Встановити

30

60
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Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

10.

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

Національний авіаційний університет
01132330

Тернопільський національний
11. економічний університет
33680120

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий Встановити

03
Гуманітарні науки

035
Філологія

40

75

26
Цивільна безпека

262
Правоохоронна діяльність

90

150
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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:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

№
з/п

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

12.

Київський національний торговельно-економічний університет
01566117

13.

Державний університет інфраструктури та технологій
41330257
Дунайський факультет морського та річкового транспорту
Державного університету інфраструктури та технологій
41440948

Код та найменування галузі знань; шифр та найменування
спеціальності
12
Інформаційні технології
125 Кібербезпека
27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт
(6.070104 «Морський та річковий транспорт»)
Ліцензований обсяг
150 осіб (з напряму підготовки 6.070104 «Морський та
річковий транспорт» 50 осіб д.ф.н./
100 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

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

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

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

Державний навчальний заклад 5122
«Катюжанське вище професійне Кухар
училище»
02544603
5123
Офіціант

Види професійної підготовки

Ліцензований
обсяг,
осіб

професійно-технічне навчання

15

професійно-технічне навчання

15

підвищення кваліфікації

15

професійно-технічне навчання

15

первинна професійна підготовка

60

первинна професійна підготовка

60

8122
Оператор поста керування станом гарячої
прокатки

підвищення кваліфікації

15

8211
Верстатник широкого профілю

підвищення кваліфікації

15

5169
Єгер
Маріупольське вище металургійне 7212
професійне училище
Газорізальник
05536188
7233
Слюсар-ремонтник
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4. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким здобувачам
(ліцензіатам):
4.1. 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
21. Приватне підприємство «Морський
навчально-інформаційний центр»
36701111
22.

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

Види професійної підготовки, ліцензований обсяг

23.

7212
Електрогазозварник судновий

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 15 осіб
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 15 осіб
перепідготовка,
підвищення кваліфікації – 15 осіб

24.

5123
Стюард

професійно-технічне навчання,
перепідготовка – 15 осіб

8273
Апаратник оброблення зерна

професійно-технічне навчання – 15 осіб;
підвищення кваліфікації – 15 осіб;
перепідготовка – 15 осіб
професійно-технічне навчання – 15 осіб;
підвищення кваліфікації – 15 осіб;
перепідготовка – 15 осіб

25.

26.

27.

Приватне підприємство «Регіональний
центр професійного навчання»
36955108

8340
Моторист (машиніст)
7241
Електрик судновий

8333
Машиніст крана (кранівник)

8334
Водій навантажувача

професійно-технічне навчання – 15 осіб;
підвищення кваліфікації – 15 осіб;
перепідготовка – 15 осіб
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28.

29.

7215
Стропальник
7241
Електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування

професійно-технічне навчання – 15 осіб;
підвищення кваліфікації – 15 осіб;
перепідготовка – 15 осіб
професійно-технічне навчання – 15 осіб;
підвищення кваліфікації – 15 осіб;
перепідготовка – 15 осіб

