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Протокол № 95/2 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 22 травня  2018 р.                 № 95/2 

 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

1.  Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня вищої освіти): 

 

 

1.1 Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері 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.  

Приватний заклад «Інститут «Харківська 

школа архітектури 

41186809 

19  

Архітектура та будівництво 

191  

Архітектура та 

містобудування 

45 

 

1.2   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 

2.  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

00493706 

Відокремлений підрозділ Національного 

07  

Управління та адміністрування 

076  

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

50 
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університету біоресурсів і 

природокористування України «Ірпінський 

економічний коледж» 

33295386 

3.  

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

02071211 

28  

Публічне управління та 

адміністрування 

281  

Публічне управління та 

адміністрування 

100 

4.  

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

31035253 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Природничі 

науки) 

50 

5.  
05  

Соціальні та поведінкові науки 

051  

Економіка 

50 

6.  

Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

00127522 

Одеський інститут приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 

26006260 

08  

Право 

081  

Право 

50 

7.  

Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет 

02125467 

 

 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Математика) 

25 

8.  

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Природничі 

науки) 

50 

9.  

Державний вищий навчальний заклад 

«Херсонський державний аграрний 

університет» 

00493020 

19  

Архітектура та будівництво 

191  

Архітектура та 

містобудування 

50 

10.  

Луцький національний технічний 

університет 

05477296 

20  

Аграрні науки та продовольство 

201 

 Агрономія 

50 
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11.  

Державний університет інфраструктури та 

технологій  

41330257 

Дунайський факультет морського та 

річкового транспорту Державного 

університету інфраструктури та технологій 

41440948 

27 

Транспорт 

271  

Річковий та морський 

транспорт;  

6.070104 Морський та 

річковий транспорт 

150 

 

 

 

50 д.ф.н./100 з.ф.н. 

12.  

Державний вищий навчальний заклад 

«Криворізький державний педагогічний 

університет» 

40787802 

01  

Освіта/Педагогіка 

016  

Спеціальна освіта 

30 

13.  

Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

02070884 

05  

Соціальні і поведінкові науки 

052  

Політологія 

60 

14.  

Житомирський державний технологічний 

університет 

05407870 

26  

Цивільна безпека 

262 Правоохоронна 

діяльність 

50 

 

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 

15.  

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. Короленка 

31035253 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Природничі 

науки) 

60 

16.  

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства 

 імені Петра Василенка 

00493741 

20  

Аграрні науки та продовольство 

201  

Агрономія 

75 

17.  

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

02125639 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Природничі 

науки) 

50 
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18.  

Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

0212566 

 

01 

 Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Природничі 

науки) 

80 

19.  

06  

Журналістика 

061  

Журналістика 

40 

20.  
Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

02070884 

 

05  

Соціальні і поведінкові науки 

053  

Психологія 

50 

21.  
05  

Соціальні і поведінкові науки 

054  

Соціологія 

50 

22.  

29  

Міжнародні відносини 

292  

Міжнародні економічні 

відносини 

120 

23.  

Вінницький  національний технічний 

університет 

02070693 

27  

Транспорт 

275  

Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

80 

24.  

Київський університет імені Бориса 

Грінченка 

02136554 

22  

Охорона здоров’я   

227  

Фізична терапія, 

ерготерапія 

25 

25.  

Державний вищий навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» 

04543387 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) 

30 
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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 

26.  

Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

0212566 

10  

Природничі науки 

102  

Хімія 
10 35 

27.  
23  

Соціальна робота 

232  

Соціальна робота 
50 200 

28.  

Житомирський військовий інститут імені 

С. П. Корольова 

08183359 

17  

Електроніка та телекомунікації       

172   

Телекомунікації та 

радіотехніка 

15 60 

29.  

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Ґжицького 

00492990 

10  

Природничі науки 

101 

 Екологія 
50 100 
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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 

30.  Харківський кооперативний торгово-економічний коледж 

01788125 

 

24  

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 

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 

31.  Східноукраїнський національний університет імені 

Володимира Даля 

02070714 

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля 

05465028 

 

22  

Охорона здоров’я 

226  

Фармація, промислова фармація 

32.  Вищий навчальний комунальний заклад Львівської 

обласної ради «Львівський медичний коледж 

післядипломної освіти» 

22333618 

 

22  

Охорона здоров’я 

223  

Медсестринство 
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33.  Комунальний вищий навчальний заклад 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської 

обласної ради 

02011284 

 

22  

Охорона здоров’я 

227  

Фізична терапія, ерготерапія 

34.  Запорізький національний технічний університет 

02070849 

 

 

14  

Електрична інженерія                      145  

Гідроенергетика 

 

35.  Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет» 

02070758 

 

24  

Сфера обслуговування 

241  

Готельно-ресторанна справа 

36.  Приватний вищий навчальний заклад «Медико-

природничий університет» 

41149112 

 

22  

Охорона здоров’я 

227  

Фізична терапія, ерготерапія 

37.  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

02125266 

 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

053  

Психологія 

38.  Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет» 

02070758 

Індустріальний коледж Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

33474270 

 

01  

Освіта/Педагогіка  

015  

Професійна освіта (Транспорт) 

39.  Донецький національний університет економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

01566057 

03  

Гуманітарні науки 

035  

Філософія 
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40.  Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя 

05408102 

 

 

12  

Інформаційні технології 125  

Кібербезпека 

 

(Збільшення ліцензованого обсягу з 25 осіб до 75 осіб) 

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 

41.  Державний вищий навчальний заклад «Університет 

менеджменту освіти» 

35830447 

 

01  

Освіта/Педагогіка 

016  

Спеціальна освіта 

42.  Центральноукраїнський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка 

02125415 

 

01 

 Освіта/Педагогіка 

016  

Спеціальна освіта 

43.  Приватний вищий навчальний заклад «Медико-

природничий університет» 

41149112 

 

22  

Охорона здоров’я 

221  

Стоматологія 

44.  Херсонський національний технічний університет 

05480298 

 

29  

Міжнародні відносини  

292  

Міжнародні економічні відносини 

45.  Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 

національний університет» 

02070832 

 

12  

Інформаційні технології 

121  

Інженерія програмного забезпечення 

 

(збільшення ліцензованого обсягу з 15 до 50 осіб)   
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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 

46.  Криворізький державний комерційно-

економічний технікум 

01565922 

 

5129  

Майстер ресторанного 

обслуговування  

первинна професійна підготовка 25 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

25 

47.  Вищий навчальний заклад «Відкритий 

міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» 

30373644 

Луцький коледж Вищого навчального 

закладу «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» 

40310046 

4222  

Адміністратор 

первинна професійна підготовка 20 

професійно-технічне навчання 10 

 

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 



10 

48.  Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна» 

30373644 

Луцький коледж Вищого 

навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» 

40310046 

4115   

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

первинна професійна підготовка 40 

професійно-технічне навчання 20 

49.  

4221  

Агент з організації туризму 

  

первинна професійна підготовка 20 

професійно-технічне навчання 10 

50.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Покровський 

центр підготовки і перепідготовки 

робітничих кадрів» 

02541792 

8111 

Машиніст екскаватора 

 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка 
15 

51.  Вище  професійне училище № 92                        

м. Сєвєродонецька  

02541190 
7412  

Тістороб 

первинна професійна підготовка 25 

перепідготовка 50 

52.  Державний навчальний заклад 

«Полтавський центр професійно-

технічної освіти Державної служби 

зайнятості» 

40127873 

7233  

Слюсар з механоскладальних робіт 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка,  

підвищення кваліфікації 

15 

53.  Маринівський професійний 

аграрний ліцей 

02546163 

Врадіївська філія Маринівського 

професійного аграрного ліцею 

20892621 

7433  

Кравець 
первинна професійна підготовка 30 
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54.  Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення 

управління державної служби 

України з надзвичайних ситуацій в 

Івано-Франківській області 

08588725 

8333  

Машиніст насосних установок пожежно-

рятувального транспортного засобу 

професійно-технічне навчання 30 

55.  Державний вищий навчальний 

заклад «Приазовський державний 

технічний університет» 

02070812 

Маріупольський машинобудівний 

коледж Державного вищого 

навчального закладу 

«Приазовський державний 

технічний університет» 

04601920 

7212  

Електрозварник ручного зварювання 
професійно-технічне навчання 20 

56.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Чернівецький 

професійний машинобудівний 

ліцей» 

21422260 

7129  

Монтажник-складальник 

металопластикових конструкцій 

первинна професійна підготовка 60 

57.  Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Криворізький 

навчально-виробничий центр» 

02549581  

4112  

Оператор комп’ютерного набору 
первинна професійна підготовка 60 

58.  4221  

Агент з організації туризму 
первинна професійна підготовка 60 

59.  
4222  

Адміністратор 
первинна професійна підготовка 60 

60.  7433 

Кравець 
підвищення кваліфікації 15 
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61.  7344  

Фотограф (фотороботи) 
первинна професійна підготовка 60 

62.  Державний навчальний заклад 

«Ізюмський регіональний центр 

професійної освіти» 

02457837 

 

7233  

Слюсар з ремонту  сільськогосподарських  

машин та устаткування 

первинна професійна підготовка 30 

63.  8331  

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

(категорії «А1», «А2», «В1») 

первинна професійна підготовка 30 

64.  

8322  

Водій автотранспортних засобів 

(категорія «С1») 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання 14 

65.  Криворізький професійний 

гірничо-технологічний ліцей 

02541645 

 

4112  

Оператор комп’ютерного набору 

професійно-технічне навчання,  

підвищення кваліфікації, 

перепідготовка 

30 

66.  4115  

Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи) 

професійно-технічне навчання,  

перепідготовка 
30 

67.  
7233  

Оглядач-ремонтник вагонів 

професійно-технічне навчання,  

підвищення кваліфікації, 

перепідготовка 

30 

68.  Державний навчальний заклад 

«Львівське вище професійне 

училище побутового 

обслуговування» 

05537012 

7436 

Швачка 

професійно-технічне навчання 30 

перепідготовка 30 

підвищення кваліфікації 30 
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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 освітньої діяльності (зменшення ліцензованого обсягу) з професій: 
 

№ 

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 

69.  Малодівицький міжшкільний 

навчально-виробничий комбінат 

трудового навчання і 

професійної орієнтації учнів 

Прилуцької районної Ради 

Чернігівської області 

25622174 

8322   

Водій автотранспортних засобів 

(категорії «В») 

професійно-технічне навчання 90 55 
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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 

70.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Київський центр 

підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців 

водного транспорту» 

30373431 

 

8340  

Матрос 

професійно-технічне навчання – 15 осіб 

підвищення кваліфікації – 15 осіб 

71.  Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Придніпровський 

атестаційний центр неруйнівного 

контролю та технічної діагностики» 

23365804 

 

7212  

Електрогазозварник 

професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації – 

30 осіб. 

72.  Чернігівський професійний ліцей  

залізничного транспорту 

02548860 

 

 

5169  

Охоронник 

професійно-технічне навчання, підготовка – 30 осіб. 

 

 

 

 

 



15 

6. Різне: 
 

6.1. Про внесення змін у додаток 4 до наказу МОН від 03.05.2018 № 554-л   «Про звуження провадження частини 

освітньої діяльності» для Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» (ідентифікаційний код – 00127522), виключивши спеціальність 051 Економіка за першим бакалаврським 

рівнем та ліцензований обсяг на підставі заяви закладу освіти від 23.04.2018 № 890  у зв’язку з технічною помилкою допущеною 

Приватним акціонерним товариством «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» під час 

надання до Міністерства освіти і науки України заяви про звуження провадження освітньої діяльності зі спеціальності 051 

«Економіка» за першим бакалаврським рівнем  (не було враховано ліцензованих обсягів відокремлених структурних підрозділів, 

які знаходяться в межах загального ліцензованого обсягу базового закладу). 

 

 

 

6.2. Про внесення змін до відомостей про право здійснення освітньої діяльності відповідно до листа МОН від 28.03.2018            

№ 1/11-3340 «Щодо формування та здійснення державного замовлення на спеціальності  014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 275 Транспортні технології (за видами) та внесення змін до ліцензій 

з даними спеціальностями», зокрема: 

 

1. 

Вих. № заяви юридичної особи 160 дата 08.05.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1583-вх-18 дата 18.05.2018 

Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний 

університет» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21595240 

Підстава Наказ МОН України від 21.03.2016 № 292 «Про затвердження Переліку 

спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування 

та розміщення державного замовлення», зареєстровано в Міністерстві юстиції 
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України 08 квітня 2016 р. за № 532/28662 

 

№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний обсяг Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка магістрів 

1 

01 

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта 

(Англійська мова) 

10 

наказ Міністерства 

освіти і науки України  

від 19.12.2016 № 1565 

01  

Освіта/Педагогіка 

014  

Середня освіта (Мова і 

література 

(англійська)) 

10 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
 

Вих. № заяви юридичної особи 185 дата 05.05.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1592-вх-18 дата 18.05.2018 

Найменування юридичної особи Куп’янський автотранспортний коледж 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02128371 

Підстава Наказ МОН України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку 

спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 

«Транспортні технології (за видами)», за якими здійснюються формування 

та розміщення державного замовлення», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914 

 

 

№ Згідно з ліцензією Ліцензо- Рішення Доповнити Ліцензо- 
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за 

п/п 
Шифр та назва 

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

ваний 

обсяг 
Шифр та назва 

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

ваний 

обсяг 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 

27 Транспорт 

275  

Транспортні 

технології 

(автомобільний 

транспорт) 

140 

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565 

27 Транспорт 

275  

Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

140 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Про внесення змін до відомостей про право здійснення освітньої діяльності відповідно до листа МОН від 28.03.2018            

№ 1/11-3340 «Щодо формування та здійснення державного замовлення на спеціальності  014 Середня освіта (за предметними 

спеціальностями), 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), 275 Транспортні технології (за видами) та внесення змін до ліцензій 

з даними спеціальностями», щодо доповнення відомостей про право здійснення освітньої діяльності спеціальністю 014 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини) зокрема: 

 

1. 

Вих. № заяви юридичної особи 01.01-20/996 дата 11.05.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1558-вх-18 дата 15.05.2018 

Найменування юридичної особи Запорізький національний університет 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125243 

Підстава Наказ МОН від 12.10.2017  № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12 травня 2016  № 506», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 листопада 2017 року за № 1344/311212   
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№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний обсяг Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Здоров’я  людини) 

30 

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

15 

2 
01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Здоров’я  людини) 
15 

 

2. 
Вих. № заяви юридичної особи 81-552-106 дата 04.05.2018 

Вх. № заяви юридичної особи 6/1585-вх-18  дата 18.05.2018 

Найменування юридичної особи Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02066747 

Підстава Наказ МОН від 12.10.2017  № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12 травня 2016  № 506», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 листопада 2017 року за № 1344/311212   

 

№ 

за п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний обсяг Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 01 

Освіта/Педагогі

ка 

014 Середня освіта 

(біологія) 
50 

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

01 Освіта/Педагогіка 
014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

36 

2   
  01 Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Біологія) 
14 
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3. 

 
Вих. № заяви юридичної особи 

 33.00/12.00-270; 33.00/12.00-397 

дата 10.04.2018; 21.05.2018 

Вх. № заяви юридичної особи  6/1371-вх-18;  6/1617-вх-18 дата 23.04.2018; 22.05.18 

Найменування юридичної особи Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125616 

Підстава Наказ МОН від 12.10.2017  № 1368 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12 травня 2016  № 506», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 листопада 2017 року за № 1344/311212   

№ 

за 

п/п 

Згідно з ліцензією 
Ліцензо- 

ваний 

обсяг 
Рішення  

Доповнити 
Ліцензо- 

ваний обсяг Шифр та назва 

 галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Шифр та назва   

галузі знань 

Код та назва 

спеціальності 

Підготовка бакалаврів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Біологія) 
60 

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

01 Освіта/Педагогіка 
014 Середня освіта 

(Біологія) 
25 

2    

 01 Освіта/Педагогіка 
014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

35 

Підготовка магістрів 

1 
01 

Освіта/Педагогіка 

014 Середня освіта 

(Біологія) 
40 

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

01 Освіта/Педагогіка 
014 Середня освіта 

(Біологія) 
20 

2   

  01 Освіта/Педагогіка 
014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

20 

 


