Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від «___» ___________ 2014 р. №______

РІШЕННЯ
АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

від 22 вересня 2014 року
Протокол № 112
1. За поданням експертних рад (економіки, харчової промисловості та сільського
господарства; енергетики та електроніки; природничих та математичних наук;
педагогічної освіти; права; менеджменту і торгівлі; матеріалознавства та архітектури;
механіки і транспорту; комп’ютерних наук і технологій; гуманітарних та соціальних наук;
культури, мистецтва, туризму; національної та інформаційної безпеки) визнати
акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями):
Державна форма власності
1.1. За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра
Львівський національний університет імені Івана Франка
0203
6.020302
7.02030203
8.02030203
0305
6.030501
7.03050101

Гуманітарні науки
Історія
Архівознавство
Архівознавство
Економіка та підприємництво
Економічна теорія
Економічна теорія

денна

заочна

275
20
10

250
20
10

25
10

-

до
заверш.
циклу
навч.
без
права
набору

8.03050101
0306
6.030601
7.03060101

Економічна теорія
Менеджмент і адміністрування
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності) (перепідготовка)
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)

25

-

220
100

220
100

до заверш. циклу
навч. без права
набору

-

100

100

100
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0402 Фізико-математичні науки
6.040205 Статистика

60

-

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
0304
6.030401
0401
8.04010603

Право
Правознавство
Природничі науки
Екологічна безпека

денна

заочна

75

50

15

-

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
0302
6.030205
7.03020501
8.03020501

Міжнародні відносини
Країнознавство
Країнознавство
Країнознавство

денна

заочна

50
30
30

25
30
15

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
0101
6.010102
7.01010201
7.01010201
8.01010201
7.01010601
8.01010601
0301
6.030102
7.03010201
7.03010201
8.03010201

Педагогічна освіта
Початкова освіта
Початкова освіта
Початкова освіта (перепідготовка)
Початкова освіта
Соціальна педагогіка
Соціальна педагогіка
Соціально-політичні науки
Психологія
Психологія
Психологія (перепідготовка)
Психологія

денна

заочна

125
115
45
10
30
15

125
115
45
30
-

50
30
15

30
50
30
-

Національний університет водного господарства та природокористування
1801 Специфічні категорії
8.18010021 Педагогіка вищої школи

денна

заочна

25

-

денна

заочна

25
15

10
-

денна

заочна

30

-

Національний університет «Львівська політехніка»
0202 Мистецтво
7.02020601 Реставрація творів мистецтв (за видами)
8.02020601 Реставрація творів мистецтв (за видами)
Сумський національний аграрний університет
0306 Менеджмент і адміністрування
8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
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Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
1801 Специфічні категорії
8.18010016 Бізнес-адміністрування

денна

заочна

50

75

денна

заочна

75

-

денна

заочна

50

30

денна

заочна

25

-

20

-

Дипломатична академія України
при Міністерстві закордонних справ України
1801 Специфічні категорії
8.18010006 Зовнішня політика
Національна академія Служби безпеки України
1701 Інформаційна безпека
6.170103 Управління інформаційною безпекою
Запорізька державна інженерна академія
0401 Природничі науки
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
7.04010602 Прикладна екологія та збалансоване природокористування

Вищий навчальний заклад
«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційновимірювальні технології
6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
8.05100102 Інформаційні вимірювальні системи

денна

заочна

60
30

60
-

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
0401 Природничі науки
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
0901 Сільське господарство і лісництво
6.090103 Лісове і садово-паркове господарство

денна

заочна

25

-

25

-

денна

заочна

50
25

50
10

Державний вищий навчальний заклад
«Херсонський державний аграрний університет»
0601 Будівництво та архітектура
6.060101 Будівництво
8.06010101 Промислове і цивільне будівництво

до заверш. циклу
навч. без права
набору
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет
0301 Соціально-політичні науки
7.03010301 Практична психологія (за видами)*
7.03010301 Практична психологія (за видами)* (перепідготовка)

денна

заочна

30
30

30

денна

заочна

40

20

15

15

Маріупольський державний університет
0306 Менеджмент і адміністрування
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування
(за видами економічної діяльності)

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
для Донецької філії
Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
0305 Економіка та підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит

денна

заочна

54
40

60
40

1.2. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
для Коледжу технологій, бізнесу та права
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
0305 Економіка та підприємництво
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

денна

заочна

100

25

денна

заочна

30

-

Львівський національний аграрний університет
для Горохівського коледжу
Львівського національного аграрного університету
0305 Економіка та підприємництво
5.03050702 Комерційна діяльність

Вищий навчальний заклад
«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»
для Білоцерківської філії
Вищого навчального закладу
«Одеська державна академія технічного регулювання та якості»
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційновимірювальні технології
5.05100102 Електротеплотехнічні вимірювання
5.05100103 Механічні вимірювання

денна

заочна

-

40
50
4
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Херсонська державна морська академія
для Морського коледжу
Херсонської державної морської академії
0505 Машинобудування та матеріалообробка
5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
5.05050401 Зварювальне виробництво
0512 Морська техніка
5.05120101 Суднокорпусобудування
5.05120103 Монтаж і проектування суднових машин і механізмів
5.05120104 Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового
електрообладнання

денна

заочна

50

-

75

-

50
50
50

-

денна

заочна

50
75

30

денна

заочна

25

-

денна

заочна

30

-

30

-

40

20

Державний вищий навчальний заклад
«Херсонський державний аграрний університет»
для Скадовського технікуму
Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет»
0901 Сільське господарство і лісництво
5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства
5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва
Сумський державний університет
для Індустріально-педагогічного технікуму
Конотопського інституту
Сумського державного університету
0101 Педагогічна освіта
5.01010401 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
Мукачівський державний університет
для Виноградівського державного коледжу
Мукачівського державного університету
0502 Автоматика та управління
5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва
0505 Машинобудування та матеріалообробка
5.05050210 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств
текстильної та легкої промисловості
0507 Електротехніка та електромеханіка
5.05070103 Електропостачання
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Подільський державний аграрно-технічний університет
для Новоушицького технікуму
Подільського державного аграрно-технічного університету
денна

заочна

30

-

75

30

денна

заочна

30

-

50

-

30

30

100

50

денна

заочна

50

-

денна

заочна

40

25

40

-

50

40

50

-

денна

заочна

-

40

-

120
70

-

60

0506 Енергетика та енергетичне машинобудування
5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин
та установок
1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва
Державний вищий навчальний заклад
«Донецький транспортно-економічний коледж»
Природничі науки
Прикладна екологія
Розробка корисних копалин
Збагачення корисних копалин
Транспорт і транспортна інфраструктура
Організація перевезень і управління на автомобільному
транспорті
5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
0401
5.04010602
0503
5.05030301
0701
5.07010102

Державний вищий навчальний заклад
«Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
0601 Будівництво та архітектура
5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр
Амвросіївський індустріальний технікум
0305
5.03050901
0502
5.05020201
0513
5.05130109
0601
5.06010107

Економіка та підприємництво
Бухгалтерський облік
Автоматика та управління
Монтаж, обслуговування засобів i систем автоматизації
технологічного виробництва
Хімічна технологія та інженерія
Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних
матеріалів і виробів
Будівництво та архітектура
Виготовлення будівельних деталей і конструкцій
Донецький гірничо-економічний технікум

Економіка та підприємництво
Економіка підприємства
Розробка корисних копалин
Підземна розробка корисних копалин
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного
обладнання та автоматичних пристроїв
5.05030301 Збагачення корисних копалин
0305
5.03050401
0503
5.05030102
5.05030103
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Торезький гірничий технікум ім. О. Ф. Засядька
0503 Розробка корисних копалин
5.05030102 Підземна розробка корисних копалин
5.05030103 Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного
обладнання та автоматичних пристроїв

денна

заочна

50
80

50
80

Державний навчальний заклад
«Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська»
0505 Машинобудування та матеріалообробка
5.05050401 Зварювальне виробництво

денна

заочна

30

-

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва»
0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Примітка: з перевіркою через 1 рік.

денна

заочна

30

-

денна

заочна

30

-

денна

заочна

30

-

30

-

денна

заочна

15
40
12

15
40
12

28

28

Державний навчальний заклад
«Харківське вище професійне училище № 6»
0505 Машинобудування та матеріалообробка
5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях
Вище професійне училище № 7
м. Кременчука Полтавської області
0505 Машинобудування та матеріалообробка
5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і
робототехнічних комплексів
5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних
лініях
Львівське державне училище культури і мистецтв
0201
5.02010201
5.02010401
5.02010501
0202
5.02020201

Культура
Бібліотечна справа
Народна художня творчість
Діловодство
Мистецтво
Хореографія
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Комунальна форма власності
1.3. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського
0101 Педагогічна освіта
6.010101 Дошкільна освіта

денна

заочна

10

-

до
заверш.
циклу
навч.
без
права
набору

6.010102 Початкова освіта

10

-

до
заверш.
циклу
навч.
без
права
набору

1.4. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Комунальний заклад охорони здоров’я
«Харківський базовий медичний коледж № 1»
0508 Електроніка
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування
виробів електронної техніки
0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційновимірювальні технології
5.05100401 Виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

денна

заочна

50

30

40

20

денна

заочна

30

20

60

30

Комунальний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський лісогосподарський коледж»
0305
5.03050901
0901
5.09010301

Економіка та підприємництво
Бухгалтерський облік
Сільське господарство і лісництво
Лісове господарство

Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж
0101
5.01010101
0305
5.03050801

Педагогічна освіта
Дошкільна освіта
Економіка та підприємництво
Фінанси і кредит

денна

заочна

75

70

30

-

8
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Комунальний вищий навчальний заклад
«Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної ради
0202 Мистецтво
5.02020501 Образотворче мистецтво

денна

заочна

30

-

Обласний комунальний заклад «Харківське училище культури»
0201 Культура
5.02010501 Діловодство

денна

заочна

30

-

Комунальний вищий навчальний заклад
«Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича»
0202
5.02020101
5.02020201
5.02020401

Мистецтво
Акторське мистецтво
Хореографія
Музичне мистецтво

денна

заочна

12
18
105

-

Недержавна форма власності
1.5. За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра
Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій
(зареєстровано Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10707770016003764 від 05.02.2013)
0401 Природничі науки
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

денна

заочна

15

25

15

25

Приватний вищий навчальний заклад
«Перший Український морський інститут»
(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Гагарінського району реєстраційної служби
Головного управління юстиції у місті Севастополі,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10761070015003792 від 19.11.2013)
0305 Економіка та підприємництво
7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

денна

заочна

10

-

до заверш.
циклу навч.
без права
набору

0306
7.03060107
0701
7.07010404

Менеджмент і адміністрування
Логістика
Транспорт і транспортна інфраструктура
Експлуатація суднового електрообладнання і засобів
автоматики

15

-

10

-

до заверш.
циклу навч.
без права
набору

9
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Київський університет туризму, економіки і права
(зареєстровано Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10671080028000111 від 12.10.2010)
0302 Міжнародні відносини
6.030203 Міжнародні економічні відносини

денна

заочна

50

-

Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет»
(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721050002000267 від 22.05.2012)
0201 Культура
8.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність

денна

заочна

10

-

Вищий навчальний заклад
«Університет економіки та права «КРОК»
(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10741070019007220 від 23.10.2012)
1801 Специфічні категорії
8.18010012 Управління інноваційною діяльністю

денна

заочна

30

20

Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
(зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10681070288001344 від 16.04.2013)
для Луганського інституту
Приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
0304 Право
6.030401 Правознавство

денна

заочна

15

-

для Львівського інституту
Приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
0304 Право
6.030401 Правознавство

денна

заочна

50

10

до заверш. циклу
навч. без права
набору
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1.6. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Приватний вищий навчальний заклад
«Перший Український морський інститут»
(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців Гагарінського району реєстраційної служби
Головного управління юстиції у місті Севастополі,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10761070015003792 від 19.11.2013)
для Коледжу
Приватного вищого навчального закладу
«Перший Український морський інститут»
0305
5.03050401
0701
5.07010401
5.07010403

Економіка та підприємництво
Економіка підприємства
Транспорт і транспортна інфраструктура
Судноводіння на морських шляхах
Експлуатація суднових енергетичних установок

денна

заочна

20

-

50
50

-

Вищий навчальний заклад
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10711070044000579 від 30.07.2009)
для Коледжу «Освіта»
Вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Економіка та підприємництво
Комерційна діяльність
Інформатика та обчислювальна техніка
Обслуговування комп’ютерних систем i мереж
Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської
продукції
5.05170101 Виробництво харчової продукції
1401 Сфера обслуговування
5.14010301 Туристичне обслуговування
0305
5.03050702
0501
5.05010201
0517

денна

заочна

30

30

30

30

25

25

25

-

для Тернопільського коледжу
Вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
0202 Мистецтво
5.02020701 Дизайн

денна

заочна

15

10

11
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Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет»
(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721050002000267 від 22.05.2012)
для Львівської філії
Приватного вищого навчального закладу
«Європейський університет»
0306 Менеджмент і адміністрування
5.03060101 Організація виробництва

денна

заочна

30

-

для Пирятинської філії
Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»
0304 Право
5.03040101 Правознавство

денна

заочна

30

-

для Житомирської філії
Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»
0305 Економіка та підприємництво
5.03050201 Інформаційна діяльність підприємства

денна

заочна

20

-

Харківський кооперативний торговельно-економічний коледж
(зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 14801070005029063 від 14.11.2012)
0305 Економіка та підприємництво
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність

денна

заочна

90

40

Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
(зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10681070288001344 від 16.04.2013)
для Коледжу при Луганському інституті
Приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
0304
5.03040101
0305
5.03050802

Право
Правознавство
Економіка та підприємництво
Оціночна діяльність

денна

заочна

25

-

30

-

Приватний вищий навчальний заклад
«Коледж міжнародної торгівлі»
(зареєстровано Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10701070010015668 від 02.11.2012)
0305 Економіка та підприємництво
5.03050401 Економіка підприємства

денна

заочна

40

12
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Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний класичний університет «Україна-Південь»
(зареєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 15221050003022054 від 25.12.2012)
для Коледжу «Україна-Південь»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний класичний університет «Україна-Південь»
денна

заочна

50
30

-

0305 Економіка та підприємництво
5.03050801 Фінанси і кредит
5.03050901 Бухгалтерський облік

2. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії визнати
акредитованим:
Комунальна форма власності
2.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Луганське обласне вище училище фізичної культури
денна

заочна

30

-

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
5.01020101 Фізичне виховання

3. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії надати ліцензії
на провадження освітньої діяльності різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами
(спеціальностями) i ліцензованими обсягами (осіб) з підготовки:
Державна форма власності
3.1. За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, бакалавра
Житомирський національний агроекологічний університет
1101 Ветеринарія
8.11010205 Лабораторна діагностика хвороб тварин

денна

заочна

15

-

денна

вечірня

30

-

Харківський національний медичний університет
0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
6.010203 Здоров’я людини

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
0303 Журналістика та інформація
6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (у медіагалузі)
за рахунок зменшення ліцензованого обсягу напряму, спеціальності:
0203 Гуманітарні науки
7.02030301 Українська мова і література*

денна

заочна

30

-

70

50
13
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3.2. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Державна організація (установа, заклад)
«Заболотненське вище професійне училище № 31 ім. Д. К. Заболотного»
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської
продукції
5.05170101 Виробництво харчової продукції
1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва
5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва

денна

заочна

30

-

30

-

Державний вищий навчальний заклад «Красногорівське вище професійне училище»
0701 Транспорт і транспортна інфраструктура
5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

денна

заочна

30

-

4. За поданням міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній
комісії надати ліцензії на провадження освітньої діяльності за напрямами підготовки
(спеціальностями) i ліцензованими обсягами (осіб) з підготовки:
Державна форма власності
4.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
1801 Специфічні категорії
8.18010013 Управління проектами
за рахунок зменшення ліцензованого обсягу спеціальності:
0305 Економіка та підприємництво
7.03050301 Міжнародна економіка

денна

заочна

15

-

35

25

Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
0305 Економіка та підприємництво
8.03050501 Управління персоналом та економіка праці

денна

заочна

40

-

Державний університет телекомунікацій
для Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
денна

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок
8.05090183 Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової
техніки спеціального призначення

30

14
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5. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії надати ліцензії
на провадження освітньої діяльності з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади
громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства:
Державна форма власності
Національний фармацевтичний університет
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 10 років)
Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади
(Термін дії – 10 років)
Підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства з фармації (в межах
ліцензованого обсягу відповідної освітньої послуги)
(Термін дії – 10 років)
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 10 років)
Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади
(Термін дії – 10 років)
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей))
(Термін дії – 10 років)
Національний університет водного господарства та природокористування
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей)
(Термін дії – 10 років)
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади
(Термін дії – 10 років)
Одеський національний морський університет
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей))
(Термін дії – 10 років)
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Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за напрямами підготовки, спеціальностями у
галузі знань 0202 «Мистецтво» (з напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво»,
спеціальності 7.02020401, 8.02020401 «Музичне мистецтво (за видами)») (в межах
ліцензованих обсягів відповідного напряму (спеціальності))
(Термін дії – 10 років)
Львівський національний університет імені Івана Франка
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 10 років)

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 10 років)

Вінницький національний технічний університет
Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади
(Термін дії – 10 років)

Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей))
(Термін дії – 5 років)

Львівський державний університет фізичної культури
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей))
(Термін дії – 5 років)

Національний авіаційний університет
для Кременчуцького льотного коледжу
Національного авіаційного університету
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей))
(Термін дії – 5 років)
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Державний університет телекомунікацій
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей))
(Термін дії – 5 років)
для Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
Державного університету телекомунікацій
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами:
6.050201 «Системна інженерія», 6.050901 «Радіотехніка» (в межах ліцензованих обсягів
відповідних напрямів)
(Термін дії – 5 років)
Харківський університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади
(Термін дії – 5 років)
Запорізький державний медичний університет
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
Дніпропетровський технікум
зварювання та електроніки імені Є. О. Патона
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
Державний вищий навчальний заклад
«Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу»
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет»
для Дніпродзержинського індустріального коледжу
Державного вищого навчального закладу
«Український державний хіміко-технологічний університет»
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
Державний вищий навчальний заклад
«Чернівецький індустріальний коледж»
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
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Державний вищий навчальний заклад
«Криворізький національний університет»
для Гірничо-електромеханічного технікуму
Державного вищого навчального закладу
«Криворізький національний університет»
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний університет»
для Красноармійського індустріального інституту
Державного вищого навчального закладу
«Донецький національний технічний університет»
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
Комунальна форма власності
Комунальний вищий навчальний заклад
«Запорізький педагогічний коледж»
Запорізької обласної ради
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
Комунальний заклад охорони здоров’я
«Харківський базовий медичний коледж № 1»
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями (в
межах ліцензованих обсягів відповідних спеціальностей)
(Термін дії – 5 років)
Комунальний заклад охорони здоров’я
Харківський медичний коледж № 2
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за спеціальностями у галузі знань
1201 «Медицина» (зі спеціальностей 5.12010102 «Сестринська справа», 5.12010104
«Стоматологія», 5.12010106 «Стоматологія ортопедична») (в межах ліцензованих обсягів
відповідних спеціальностей)
(Термін дії – 5 років)
Недержавна форма власності
Новомосковський кооперативний коледж
економіки та права ім. С. В. Литвиненка
Дніпропетровської облспоживспілки
(зареєстровано Виконавчим комітетом Новомосковської міської ради, дата та номер
останньої реєстраційної дії № 12291070011000061 від 22.03.2012)
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
(зареєстровано Виконавчим комітетом Полтавської міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 15881070012008129 від 23.04.2012)
Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади
(Термін дії – 5 років)
Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука»
(зареєстровано Виконавчим комітетом Рівненської міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 16081050002000730 від 17.04.2006)
Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади
(Термін дії – 5 років)
Приватний вищий навчальний заклад
«Краматорський економіко-гуманітарний інститут»
(зареєстровано Реєстраційною службою Краматорського міського управління юстиції
Донецької області, дата та номер останньої реєстраційної дії
№ 12701070017000514 від 23.10.2013)
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) (в межах ліцензованих обсягів відповідних напрямів (спеціальностей))
(Термін дії – 5 років)
Українсько-американський гуманітарний інститут
«Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні»
(спільний вищий заклад освіти з колективною власністю)
(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10741070010005502 від 18.09.2012)
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами підготовки
(спеціальностями) у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (з напряму
підготовки
6.030601
«Менеджмент»,
спеціальності
8.03060104
«Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності») (в межах ліцензованих обсягів відповідного напряму
(спеціальності))
(Термін дії – 5 років)
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10743330038007220 від 23.10.2012)
Перепідготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями у
галузях знань 0305 «Економіка та підприємництво» (зі спеціальностей 7.03050801
«Фінанси і кредит», 7.03050301 «Міжнародна економіка»), 0304 «Право» (зі спеціальності
7.03040101 «Правознавство») (в межах ліцензованих обсягів відповідних спеціальностей)
(Термін дії – 5 років)
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для Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК»
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими спеціальностями (в
межах ліцензованих обсягів відповідних спеціальностей)
(Термін дії – 5 років)
6. За поданням міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній
комісії надати ліцензію на провадження освітньої діяльності з підготовки до вступу у
вищі навчальні заклади громадян України:
Комунальна форма власності
Комунальний вищий навчальний заклад
«Житомирський інститут медсестринства»
для Коледжу
Комунального вищого навчального закладу
«Житомирський інститут медсестринства»
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України
(Термін дії – 5 років)
7. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії надати ліцензії
на провадження освітньої діяльності з післядипломної освіти (спеціалізації, розширення
профілю (підвищення кваліфікації)):
Державна форма власності
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Підвищення кваліфікації за спеціальністю 8.13010201 «Соціальна робота»
Всього на рік (осіб)
Національний фармацевтичний університет
Підвищення кваліфікації спеціалістів у галузі знань 1202 «Фармація»
Всього на рік (осіб)
Підготовка в інтернатурі за спеціальностями «Загальна фармація» та «Клінічна
фармація»
Всього на рік (осіб)

100

5000

1500

Харківський національний медичний університет
Підготовка немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної
допомоги в галузі знань 1201 «Медицина»
Всього на рік (осіб)

1500

Запорізька державна інженерна академія
Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)
Всього на рік (осіб)

1000

Харківська медична академія післядипломної освіти
Підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів
І-V рівнів акредитації зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»
Всього на рік (осіб)

500
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Комунальна форма власності
Херсонський базовий медичний коледж
Херсонської обласної ради
Підвищення кваліфікації і спеціалізації молодших медичних та фармацевтичних
фахівців за галузями знань 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»
Всього на рік (осіб)

2500

Комунальний заклад охорони здоров’я
Ізюмський медичний коледж
Підвищення кваліфікації молодших медичних працівників у галузі знань 1201
«Медицина» за акредитованими спеціальностями
Всього на рік (осіб)

500

Недержавна форма власності
Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації»
(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10747770010000926 від 20.06.2012)
Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 0306 «Менеджмент і
адміністрування» за програмами «Адміністрування у сфері ринків фінансових
послуг» та «Адміністрування у сфері соціального страхування»
Всього на рік (осіб)
700
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10743330038007220 від 23.10.2012)
Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань 0501 «Інформатика та
обчислювальна техніка»
Всього на рік (осіб)
200

8. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії надати ліцензії з
військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу:
Державна форма власності

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
денна

Військова підготовка студентів
програмою офіцерів запасу

вищих

навчальних

закладів

за

350
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9. Відповідно до пункту 8 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», встановити ліцензований обсяг
вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства в межах
ліцензованих обсягів відповідних освітніх послуг:
Державна форма власності
Національний транспортний університет

Наявний Встановити ліценз.
ліценз. обсяг
обсяг

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за
акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями)
Всього на рік (осіб)

В межах
ліцензованих
обсягів відповідних
напрямів
(спеціальностей)

300

10. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії збільшити
ліцензований обсяг (для започаткування заочної форми навчання) вищим навчальним
закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки:
Державна форма власності
10.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
Сумський національний аграрний університет
Започаткування заочної форми навчання
1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва
7.10010101 Енергетика сільськогосподарського
виробництва

Наявний
Встановити
ліценз. обсяг ліценз. обсяг
денна заочна денна заочна

25

-

25

50

Недержавна форма власності
10.2. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний класичний університет
«Україна-Південь»
(зареєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської
міської ради, дата та номер останньої реєстраційної дії
№ 15221050003022054 від 25.12.2012)
для Коледжу «Україна-Південь»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний класичний університет «Україна-Південь»
Започаткування заочної форми навчання
1202 Фармація
5.12020101 Фармація

Наявний
Встановити
ліценз. обсяг ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна

30

-

30

30
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11. Відповідно до пункту 22 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019
«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», перерозподілити ліцензований
обсяг вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності без проведення
ліцензійної експертизи:
Державна форма власності
11.1. За освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра, спеціаліста, бакалавра
Наявний
ліценз. обсяг

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Встановити
ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна
0302
7.03020401
8.03020401
7.03020601
8.03020601

Міжнародні відносини
Міжнародна інформація
Міжнародна інформація
Міжнародний бізнес
Міжнародний бізнес

70
50
50
50
290

120
30
100
40
290

Наявний
ліценз. обсяг

Встановити
ліценз. обсяг

Всього:

Національний університет біоресурсів і
природокористування України

30
40

денна заочна денна заочна
0304 Право
7.03040101 Правознавство
8.03040101 Правознавство
Всього:
Житомирський національний
агроекологічний університет

60
15
75

75
75

Наявний
ліценз. обсяг

75
75

35
40
75

Встановити
ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна
0305 Економіка та підприємництво
7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими
програмами)
7.03050901 Облік і аудит
Всього:

25

-

25

25

75
100

120
120

75
100

95
120

Наявний
ліценз. обсяг

Львівський національний університет
імені Івана Франка

Встановити
ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна
0305 Економіка та підприємництво
6.030507 Маркетинг
6.030508 Фінанси і кредит
Всього:

25
300
325

350
350

50
275
325

20
330
350
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Національний університет харчових технологій

Наявний
ліценз. обсяг

Встановити
ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна
1401 Сфера обслуговування
6.140101 Готельно-ресторанна справа
0517 Харчова промисловість та переробка
сільськогосподарської продукції
6.051701 Харчові технології та інженерія

140

30

170

50

Всього:

830 1145
2145

800 1125
2145

Тернопільський національний економічний університет

Наявний
ліценз. обсяг

Встановити
ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна
0304 Право
7.03040101 Правознавство
8.03040101 Правознавство

100
15
Всього:

125
15
255

Наявний
ліценз. обсяг

Київський університет права
Національної академії наук України

55
60

55
60
230

Встановити
ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна
0304 Право
7.03040101 Правознавство
8.03040101 Правознавство

200
50
Всього:

200
450

175 200
50
25
450

Комунальна форма власності
11.2. За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра
Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія неперервної освіти»
Херсонської обласної ради

Наявний
ліценз. обсяг

Встановити
ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна
1801 Специфічні категорії
8.18010020 Управління навчальним закладом
(за типом)****
Всього:

25

-

-

25

25

-

-

25

24
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Недержавна форма власності
11.3. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний класичний університет
Наявний
Встановити
ліценз.
обсяг
ліценз.
обсяг
«Україна-Південь»
(зареєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської
міської ради, дата та номер останньої реєстраційної дії
денна заочна денна заочна
№ 15221050003022054 від 25.12.2012)
для Коледжу «Україна-Південь»
Приватного вищого навчального закладу
«Міжнародний класичний університет «Україна-Південь»
0304 Право
5.03040101 Правознавство
60
30
30
0305 Економіка та підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський облік
30
15
15
1401 Сфера обслуговування
5.14010101 Готельне обслуговування
30
15
15
5.14010102 Ресторанне обслуговування
30
15
15
Всього:
150
150
12. Відповідно до пункту 22 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019
«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг», збільшити ліцензований обсяг
вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності без проведення
ліцензійної експертизи:
Державна форма власності
12.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
Вінницький національний медичний університет
ім. М. І. Пирогова
1201 Медицина
7.12010001 Лікувальна справа

Наявний
ліценз. обсяг

Встановити
ліценз. обсяг

денна заочна денна заочна
950

-

1200

-

13. За рішенням експертних рад при Акредитаційній комісії з урахуванням
результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії відкласти акредитацію та
призначити додаткову експертизу:
Недержавна форма власності
13.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»
(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721050002000267 від 22.05.2012)
для Бізнес-коледжу
Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»
0306 Менеджмент і адміністрування
5.03060101 Організація виробництва
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14. За рішенням експертних рад при Акредитаційній комісії з урахуванням
результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії відкласти акредитацію:
Державна форма власності
14.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
Національна академія статистики, обліку та аудиту
для Полтавської філії
Національної академії статистики, обліку та аудиту
0305 Економіка та підприємництво
6.030509 Облік і аудит
14.2. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Державний вищий навчальний заклад
«Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну»
0202 Мистецтво
5.02020701 Дизайн
Львівський національний аграрний університет
для Тлумацького коледжу
Львівського національного аграрного університету
0305 Економіка та підприємництво
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03050901 Бухгалтерський облік
для Горохівського коледжу
Львівського національного аграрного університету
0305 Економіка та підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський облік

Недержавна форма власності
14.3. За освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста
Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом»
(зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10681070288001344 від 16.04.2013)
0501 Інформатика та обчислювальна техніка
6.050103 Програмна інженерія
7.05010301 Програмне забезпечення систем
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Приватний вищий навчальний заклад
«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»
(зареєстровано Виконавчим комітетом Запорізької міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 11031050004000299 від 23.05.2005)
0203 Гуманітарні науки
6.020303 Філологія
7.02030304 Переклад
7.02030304 Переклад (перепідготовка)
14.4. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Вищий навчальний заклад
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 10711070044000579 від 30.07.2009)
для Коледжу «Освіта»
Вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
0501 Інформатика та обчислювальна техніка
5.05010301 Розробка програмного забезпечення

15. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії відкласти
ліцензування:
Державна форма власності
15.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Київське вище професійне училище сервісу і дизайну
0202 Мистецтво
5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика

16. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії та у зв’язку з
внесенням змін постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2014 № 233 до Порядку
ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх
послуг», де зазначено, що ліцензований обсяг підготовки до вступу у вищі навчальні
заклади громадян України, іноземців та осіб без громадянства не встановлюється, зняти
з розгляду питання щодо збільшення ліцензованого обсягу вищому навчальному
закладу на провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без
громадянства до вступу у вищі навчальні заклади:
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Державна форма власності
Державний заклад
«Дніпропетровська медична академія
Міністерства охорони здоров’я України»
Підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні заклади

17. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії відмовити в
акредитації:
Недержавна форма власності
17.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра
Приватний вищий навчальний заклад
«Міжнародний класичний університет «Україна-Південь»
(зареєстровано Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 15221050003022054 від 25.12.2012)
0801 Геодезія та землеустрій
6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій
Приватний вищий навчальний заклад
«Економіко-технологічний університет»
(зареєстровано Виконавчим комітетом Броварської міської ради Київської області,
дата та номер останньої реєстраційної дії № 13551070020000657 від 27.05.2013)
0306 Менеджмент і адміністрування
6.030601 Менеджмент

18. У зв’язку з набуттям чинності нового Закону України «Про вищу освіту», у
якому відсутні освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст» і «молодший спеціаліст»,
відмовити вищим навчальним закладам у наданні ліцензії на підготовку спеціалістів і
молодших спеціалістів та поінформувати їх про це рішення:
Державна форма власності

18.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста
Національна академія статистики, обліку та аудиту
для Полтавської філії
Національної академії статистики, обліку та аудиту
0305 Економіка та підприємництво
7.03050901 Облік і аудит

28

Рішення Акредитаційної комісії від 22 вересня 2014 року, протокол № 112

18.2. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста
Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
для Природничо-гуманітарного коледжу
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»
0306 Менеджмент і адміністрування
5.03060101 Організація виробництва
0501 Інформатика та обчислювальна техніка
5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів

0501
5.05010301
0505
5.05050213
0509
5.05090104
0510
5.05100103

Одеський національний політехнічний університет
для Одеського автомобільно-дорожнього коледжу
Одеського національного політехнічного університету
Інформатика та обчислювальна техніка
Розробка програмного забезпечення
Машинобудування та матеріалообробка
Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт
Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок
Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв
Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології
Механічні вимірювання

Володимир-Волинський агротехнічний коледж
0306 Менеджмент і адміністрування
5.03060101 Організація виробництва
Національний університет харчових технологій
для Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості
Національного університету харчових технологій
0305 Економіка та підприємництво
5.03050802 Оціночна діяльність

19. За рішенням міжгалузевої експертної ради з вищої освіти при Акредитаційній
комісії з урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії
відмовити в наданні ліцензії з підвищення кваліфікації:
:
Державна форма власності
Львівський національний аграрний університет
для Тлумацького коледжу
Львівського національного аграрного університету
Підвищення кваліфікації керівників і фахівців середньої ланки АПК
29
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20. Відповідно до пункту 1 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978,
визнати сертифікат серії НД-ІІ № 2154432 від 02.07.2012 про акредитацію напряму
підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» у Харківському національному
університеті будівництва та архітектури таким, що втратив чинність, у зв’язку з
відсутністю ліцензії у ВНЗ з 29.03.2013 до 03.06.2014.
21. Затвердити рішення експертної ради з професійно-технічної освіти з урахуванням
результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії (додаток № 1).
22. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії затвердити
рішення щодо ліцензування у сфері професійно-технічної освіти (додаток № 2).
23. У зв’язку з набуттям чинності нового Закону України «Про вищу освіту», а також
відсутністю рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня) «спеціаліст», при
розгляді питання перерозподілу ліцензованих обсягів між освітньо-кваліфікаційними
рівнями «спеціаліст» і «магістр» керуватися вимогами Ліцензійних умов надання освітніх
послуг у сфері вищої освіти до підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
«магістр».

Голова Акредитаційної комісії,
Міністр освіти і науки України

С. М. Квіт

Секретар Акредитаційної
комісії, директор департаменту
вищої освіти Міністерства
освіти і науки України

Ю. М. Коровайченко

30

Рішення Акредитаційної комісії від 22 вересня 2014 року, протокол № 112

Додаток № 1
до рішення Акредитаційної
комісії України
від 22 вересня 2014 р.
Протокол № 112
За поданням Тернопільської обласної державної адміністрації затвердити зміни у складі
Тернопільської обласної регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних
закладів

1.

1.1.1. Ввести до складу:
Крупу
Любомира Левковича
Цьомика
Івана Петровича

– директора Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної деpжавної
адміністpації, голову ради;
– заступника начальника управління професійної та вищої освіти, фінансовоекономічного та правового забезпечення – начальника відділу професійної та
вищої освіти Департаменту освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації,
голову секції з питань професійно-технічної освіти.

1.1.2. Вивести зі складу (у зв’язку з кадровими змінами):
Запорожана
Івана Григоровича

– директора Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної деpжавної
адміністpації, голову ради.

2. За поданням Чернівецької обласної державної адміністрації затвердити зміни у складі Чернівецької
обласної регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів
2.1.1. Ввести до складу:
Потурнака
Богдана Михайловича
Кузика
Артура Олексійовича

– заступника директора Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної
державної адміністрації;
– т. в. о. начальника сектору пожежної безпеки управління державної служби з
надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області.

2.1.2. Вивести зі складу (у зв’язку зі змінами в структурі та кадровому складі):
Паладюка
Георгія Флоровича
Михалка
Віктора Вікторовича

– головного спеціаліста відділу кадрової роботи, правового забезпечення та
діловодства Департаменту освіти і науки;
– начальника сектору пожежної безпеки управління державної служби з
надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області молоді та спорту
Чернівецької обласної державної адміністрації.

3. За поданням регіональних експертних рад визнати атестованими професійно-технічні навчальні
заклади з робітничих професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) строком на десять років:
3.1. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Код
за ДК
України

7212
8155
8162

Назва професії

Дочірнє підприємство «Учбовий центр» Приватного акціонерного
товариства «Миколаївський експертно-технічний центр»
(54055, м. Миколаїв, вул. Севастопольська, 67а), ід. код 31448013
Електрогазозварник
Оператор заправних станцій
Оператор котельні
Комунальний заклад «Южноукраїнський міжшкільний навчальновиробничий комбінат» Южноукраїнської міської ради

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК

5
5
10
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4112
5141
7231
5122
7412
4115

Миколаївської області
(55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, б-р Курчатова, 8),
ід. код 26132414
Оператор комп’ютерного набору
Перукар (перукар-модельєр)
Слюсар з ремонту автомобілів
Кухар
Кондитер
Секретар-друкарка

ПТН
ПТН
ПТН
ПТН
ПТН
ПТН

35
35
35
35
35
35

Види
професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ПТН
ПТН

40
40

3.2. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
Код за
ДК

Назва професії

Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
(04071, м. Київ, вул. Хорива, 1г), ід. код 30373644
для Полтавського коледжу Вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
(36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, ід. код 38092124)
за ІІ атестаційним рівнем

4115
5133

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
Соціальний робітник

4. За поданням регіональних експертних рад та повторної експертизи надати ліцензії на
провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних
вимог до кваліфікованих робітників, з нижчезазначених професій:
4.1. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
4.1.1. Продовжити строк дії ліцензії на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

5161
5169
4223
8333

Назва професії

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Житомирської області
(10014, м. Житомир, вул. Театральна, 17/20), ід. код 26278282
Пожежний-рятувальник
Рятувальник
Радіотелефоніст
Машиніст насосних установок пожежно-рятувального
транспортного засобу

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК
ПрП, ПК

30
30
30

ПТН, ПрП, ПК

30

4.2. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
4.2.1. Надати ліцензії строком на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

7129
7136
7129
7136

Назва професії

Державний навчальний заклад
«Полтавське вище міжрегіональне професійне училище
імені Героя Радянського Союзу Бірюзова С. С.»
(36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 64а), ід. код 02546803
Монтажник гіпсокартонних конструкцій
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
Монтажник гіпсокартонних конструкцій
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
Державний професійно-технічний навчальний заклад

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ППП
ППП
ППП

90
30
30
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6111
5220

«Професійний аграрний ліцей» с. Веприк Гадяцького району
(37362, Полтавська обл., Гадяцький р-н, с. Веприк, вул. Васюти,
15), ід. код 02546849
Овочівник
Продавець продовольчих товарів

ППП

30

8322
8322
7436
8263

Новосанжарський навчально-виховний комплекс
Новосанжарської районної ради Полтавської області
(39300, Полтавська обл., смт Нові Санжари, вул. Жовтнева, 41),
ід. код 13935778
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)
Швачка
Вишивальник
Пришибська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кременчуцької
районної ради Полтавської області
(39750, Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Пришиб,
вул. Леніна, 2), ід. код 25664190

ПТН
ПТН
ПТН
ПТН

25
25
30
30

4112

Оператор комп’ютерного набору

ПТН

15

ПТН
ПТН
ПТН, ПК, ПрП
ПК, ПрП
ПК, ПрП
ПК, ПрП

10
10
10
20
10
15

ПТН

20

ПК

20

ПТН, ПК
ПТН
ПТН, ПК

25
25
25

ПТН, ПК
ПТН, ПК
ПТН

25
50
25

ПТН
ПТН, ПК

25
535

ПТН, ПК
ПТН, ПК

25
25

8321
8321
8322
8322
8322
8322
8331
8331

Приватне підприємство «Професійний стандарт»
(36014, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47б), ід. код 37709902
Водій мототранспортних засобів (категорія «А1»)
Водій мототранспортних засобів (категорія «В1»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «Д»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «Д1»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «Е»)
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія
«А1»)
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія
«А2»)
Державне підприємство «Південна залізниця»
(61052, м. Харків, Ленінський р-н, вул. Червоноармійська, 7),
ід. код 01072609
для Відокремленого підрозділу «Лубенський центр професійної
освіти» Державного підприємства «Південна залізниця»
(37505, Полтавська обл., м. Лубни, площа Вокзальна, 5а),
ід. код 01119134
Професійне навчання кадрів на виробництві:

421
511
712
721
723
724
816
831
833
933

Касири, касири в банках та білетери
Робітники, що надають послуги в дорозі
Будівельники будівель та споруд
Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники
металоконструкцій
Механіки та монтажники механічного устаткування
Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування
Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії,
та робітники на подібному устаткуванні
Машиністи локомотивів та подібні до них робітники
Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші пересувні
установки
Вантажники та інші найпростіші професії на транспорті

4.2.2. Збільшити ліцензований обсяг прийому:
Код
за ДК
України

Назва професії

Види професійної
підготовки

Ліценз. Встановити
обсяг
обсяг

Державний навчальний заклад «Полтавське вище
міжрегіональне професійне училище імені Героя
Радянського Союзу Бірюзова С. С.»
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7231
8322
8322

(36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 64а),
ід. код 02546803
Слюсар з ремонту автомобіля
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

ППП

60

90

8322
8322

Приватне підприємство «Професійний стандарт»
(36014, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 47б),
ід. код 37709902
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

ПТН
ПТН, ПК

30
30

60
50

5. За поданням регіональних експертних рад відмовити в наданні ліцензії на провадження
освітньої діяльності, пов’язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до
кваліфікованих робітників, з нижчезазначених професій:
5.1. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
5.1.1. Відмовити в наданні ліцензії (у зв’язку з відсутністю відповідної навчально-матеріальної бази та
комплексно-методичного забезпечення):
Код
за ДК
України

7231
8322
5220
5220

Назва професії

Професійно-технічне училище № 33 смт Великий Березний
(89000, Закарпатська обл., смт Великий Березний,
вул. Короленка, 10), ід. код 02542710
Слюсар з ремонту автомобілів
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Продавець продовольчих товарів
Продавець непродовольчих товарів

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ППП

30

ППП

30

6. У зв’язку з технічною помилкою, допущеною в протоколі Запорізької регіональної експертної ради з
питань ліцензування та атестації навчальних закладів від 05 червня 2014 року № 127, протоколі експертної
ради з професійно-технічної освіти при Акредитаційній комісії від 11 червня 2014 року № 13 та рішенні
Акредитаційної комісії від 08.07.2014, протокол № 110 (додаток № 1) щодо видів професійної підготовки та
ліцензованого обсягу прийому в частині 724 «Механіки та монтажники електричного та електронного
устаткування», рішення викласти в такій редакції:
6.1. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
6.1.1. Надати ліцензії строком на 3 (три) роки:
Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом»
(01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 3), ід. код 24584661
для Відокремленого підрозділу «Запорізька атомна електрична
станція» державного підприємства «Національна атомна
енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
(71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133)
Професійне навчання кадрів на виробництві:

724

Механіки та монтажники електричного та електронного
устаткування

ПТН, ПрП, ПК

160

7. За рішенням експертної ради при Акредитаційній комісії України з урахуванням результатів
обговорення на засіданні Акредитаційної комісії України відкласти атестацію:
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7.1. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

7214
7241
4112
7212

Товариство з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий
комбінат»
(60236, Чернівецька обл., м. Новороздільськ, мкр-н Промзона)
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Оператор комп’ютерного набору
Електрогазозварник

ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК

20
20
20
20

8333
7215
8162

Машиніст крана (кранівник)
Стропальник
Оператор котельні

ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК

20
20
20

8. Прийняти пропозиції експертної ради з професійно-технічної освіти щодо:
- Розроблення положення про експертну раду з професійно-технічної освіти.
- Врегулювання повноважень регіональних експертних рад.
- Розробки методичних рекомендацій щодо ліцензування та атестації навчальних закладів.
Пропонується продовжувати до 01 липня 2015 року строк дії ліцензій на освітню діяльність у сфері
професійно-технічної освіти державним (комунальним) навчальним закладам, підприємствам, установам,
організаціям у Донецькій та Луганській областях, які знаходяться в зоні антитерористичної операції.
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Додаток № 2
до рішення
Акредитаційної комісії
від 22 вересня 2014 р.
Протокол № 112
1. За поданням регіональних експертних рад надати ліцензії на провадження освітньої
діяльності, пов’язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до кваліфікованих
робітників, з нижчезазначених професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб) таким навчальним
закладам:
1.1. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
1.1.1. Надати ліцензію строком на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

7436
8331
7233

Назва професії

Професійно-технічне училище № 33 смт Великий Березний
(89000, Закарпатська обл., смт Великий Березний,
вул. Короленка, 10), ід. код 02542710
Швачка
Тракторист
Слюсар-ремонтник

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ППП

30

ППП

30

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ППП

30

ППП

30

ПТН

30

ПТН

30

ПТН
ПТН

30
30

1.2. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
1.2.1 . Надати ліцензію строком на 6 (шість) років:
Код
за ДК
України

7436
8263

Назва професії

Державний навчальний заклад «Оріхівський професійний
ліцей»
(70500, Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів,
вул. Овчаренка, 156а), ід. код 05536490
Швачка
Оператор швацького устаткування

1.2.2. Надати ліцензії строком на 5 (п’ять) років:
Державний навчальний заклад «Великобілозерський
професійний аграрний ліцей»
(71400, Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика
Білозерка, вул. Миру, 2а (частина 1 села)), ід. код 02543791
7212
Електрогазозварник
Державний навчальний заклад «Вільнянський навчальний
центр № 20» (в т. ч. для Філії)
(70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,
вул. Дзержинського, 1), ід. код 33199106
7423
Верстатник деревообробних верстатів
для Софіївської філії Вільнянського навчального центру № 20
(70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, м. Вільнянськ,
вул. Металістів, 1), ід. код 35987799
7423
Верстатник деревообробних верстатів
Оріхівська гімназія № 1 «Сузір’я» Оріхівської районної ради
Запорізької області
(70501, Запорізька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів,
вул. Червоних партизанів, 1а), ід. код 20523929
8322
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
8322
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
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Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
(69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14), ід. код 00130926
Професійне навчання кадрів на виробництві:

721
724
833
915

Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники
металоконструкцій
Механіки та монтажники електричного та електронного
устаткування
Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші пересувні
установки
Посильні, носії та швейцари
Публічне акціонерне товариство «Український графіт»
(69600, м. Запоріжжя, Північне шосе, 20), ід. код 00196204

ПТН, ПрП, ПК

15

ПТН, ПрП, ПК

80

ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК

15
10

ПТН, ПрП, ПК

3

ПТН

10

ПТН, ПрП, ПК

9

ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК

9
9

ПТН, ПрП, ПК

3

ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП, ПК

3
3

ПТН, ПК
ПТН, ПК

30
30

ПТН, ПК

10

ПТН, ПК

7

ПТН
ПТН
ПК
ПК

15
30
15
15

Професійне навчання кадрів на виробництві:

712
721
811
812
815
816
821
932

713
723
724

8155

8321
8322
8322
8322

Будівельники будівель та споруд
Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники
металоконструкцій
Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування
для перероблення корисних копалин
Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне
устаткування
Робітники, що обслуговують хімічні установки
Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії,
та робітники на подібному устаткуванні
Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та
мінералопродуктів
Найпростіші професії в промисловості
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та
газифікації «Запоріжгаз»
(69035, м. Запоріжжя, вул. Заводська, 9), ід. код 03345716
Професійне навчання кадрів на виробництві:
Будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви
робіт
Механіки та монтажники механічного устаткування
Механіки та монтажники електричного та електронного
устаткування
Колективне підприємство «Центр безперервної освіти кадрів
«ТЕМП»
(69037, м. Запоріжжя, вул. Миру, 5), ід. код 22162536
Оператор заправних станцій
Михайлівський районний спортивно-технічний клуб Товариства
сприяння обороні України
(72002, Запорізька обл., Михайлівський р-н, смт Михайлівка,
вул. Радянська, 12), ід. код 02718121
Водій мототранспортних засобів (категорія «А»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «Д»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «СЕ»)

1.2.3. Продовжити строк дії ліцензії на 7 (сім) років:
Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний
ліцей»
(71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне,
вул. Ентузіастів, 25), ід. код 02543845
7212 Електрогазозварник
7212 Контролер зварювальних робіт
7212 Електрогазозварник
7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

ППП
ППП, ПТН, ПрП,
ПК
ППП, ПТН, ПрП,
ПК

30
60
60
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1.2.4. Продовжити строк дії ліцензії на 7 (сім) років та ввести нові види підготовки:
Код
за ДК
України

Назва професії

Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський
професійний ліцей»
(71630, Запорізька обл., Василівський р-н,
м. Дніпрорудне, вул. Ентузіастів, 25), ід. код 02543845
Гірник підземний

7111

Наявний вид
професійної
підготовки

Встановити види
професійної
підготовки

ППП, ПТН,
ПрП

ППП, ПТН,
ПрП, ПК

Ліценз.
обсяг

30

1.2.5. Привести категорії професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» у
відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.1994 (із змінами згідно з постановою
КМУ від 20.10.2011 № 1115):
Код за
ДК

Повна назва професії

Види
профес.
підготовки

Ліценз.
обсяг

Код за
ДК

Повна назва професії

Види
профес.
підготовки

Ліценз.
обсяг

Державний навчальний заклад «Великобілозерський професійний аграрний ліцей»
(71400, Запорізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика Білозерка, вул. Миру, 2а (частина 1
села)), ід. код 02543791
Професії за існуючою ліцензією:

7233

8331

8322

8322
8331

Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорії «А»,
«С»)
Водій автотранспортних
засобів
Водій автотранспортних
засобів (категорії «В» і «С»)
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорії «А»,
«С»)

Встановити:

7233

8331

8322
ППП
ПТН,
ПрП, ПК

30

20

8322
8331

Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорії
«А1», «В1»)
Водій автотранспортних
засобів
Водій автотранспортних
засобів (категорії «В» і «С»)
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва (категорії
«А1», «В1»)

ППП

30

ПТН,
ПрП,
ПК

20

1.3. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
1.3.1. Продовжити строк дії ліцензії на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

8340
8340
8340

Назва професії

Військова частина 1499
для Ізмаїльського навчально-тренувального загону морської
охорони Державної прикордонної служби України
(68600, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Музиченка, 31), ід. код 23311381
Матрос
Моторист (машиніст)
Судноводій малотоннажного судна

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ПТН
ПТН
ПК

60
20
20

1.4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
1.4.1. Надати ліцензії строком на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

Назва професії

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

Пирятинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області

(37001, Полтавська обл., м. Пирятин, вул. Гагаріна,
84),
39
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5132

ід. код 23543944
Перукар (перукар-модельєр)
Молодша медична сестра з догляду за хворими

4112

Озерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кобеляцької районної ради Полтавської області
(39260, Полтавська обл., Кобеляцький район, с.
Озера, вул. Миру, 1), ід. код 23541750
Оператор комп’ютерного набору

5142

8321
8321
8322
8322
8322

8322
8322

8322

8322

ПТН

30

ПТН

30

ПТН

Заклад об’єднання громадян «Полтавська обласна автомобільна
школа Всеукраїнської спілки автомобілістів»
(36011, м. Полтава, вул. Пушкіна, 31/25), ід. код 05508803
Полтавська філія № 1 Закладу об’єднання громадян «Полтавська
обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів»
(36011, м. Полтава, вул. Пушкіна, 31/25), ід. код 39059287
Водій мототранспортних засобів (категорія «А1»)
Водій мототранспортних засобів (категорія «А»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «СЕ»)
Комсомольська філія № 2 Закладу об’єднання громадян
«Полтавська обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки
автомобілістів»
(39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Строни, 21),
ід. код 39059355
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
Червонозаводська філія № 3 Закладу
об’єднання громадян
«Полтавська обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки
автомобілістів»
(37240, Полтавська обл., м. Червонозаводське, вул. Матросова, 24),
ід. код 39059109
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
Лубенська філія № 4 Закладу об’єднання громадян «Полтавська
обласна автомобільна школа Всеукраїнської спілки автомобілістів»
(37240, Полтавська обл., м. Лубни, вул. П. Слинька, 8/2),
ід. код 39059250
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

30

ПТН
ПТН
ПТН
ПТН
ПТН

10
10
90
30
10

ПТН
ПТН

30
30

ПТН

30

ПТН

30

1.4.2. Ввести нові види професійної підготовки за результатами атестаційної експертизи:
Код за
ДК

4115
5133

Назва професії

Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет
розвитку людини «Україна»
(04071, м. Київ, вул. Хорива, 1г), ід. код 30373644
Президент – Таланчук Петро Михайлович
для Полтавського коледжу Вищого навчального закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»
(36020, м. Полтава, вул. Котляревського, 1/27, ід. код 38092124)
Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
Соціальний робітник

Види
Встановити види Ліценз.
професійної
підготовки
обсяг
підготовки

ПТН
ПТН

ППП, ПТН
ППП, ПТН

40
40

1.5. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
1.5.1. Надати ліцензії строком на 5 (п’ять) років:
Код

Назва професії

Види професійної

Ліценз.
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за ДК
України

підготовки

обсяг

5129
4222

Державний навчальний заклад «Шосткинський центр професійнотехнічної освіти»
(41000, Сумська обл., м. Шостка, вул. Гагаріна, 21),
ід. код 36080007
Майстер ресторанного обслуговування
Адміністратор

ППП

60

7233

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Роменський навчальний центр № 56»
(42073, Сумська обл., Роменський р-н, с. Перехрестівка,
вул. Чапаєва, 19), ід. код 34071582
Директор – Яременко Іван Миколайович
Слюсар-ремонтник

ПТН

15

1.5.2. Продовжити строк дії ліцензій на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

8333

Назва професії

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Сумської області
(40030, м. Суми, вул. Шевченка, 9), ід. код 26270375
Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного
засобу

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ПТН, ПрП, ПК

30

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ПТН, ПК, ПрП

10

ПТН, ПК, ПрП
ПТН, ПК, ПрП

10
10

ПТН
ПТН

10
10

ПТН

60

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

1.6. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
1.6.1. Надати ліцензії строком на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

Назва професії

Публічне акціонерне товариство «Херсонгаз»
(73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3), ід. код 03355353
Професійно-технічне навчання на виробництві:

723
7233
713
7136
7136

8333
7215

8322

Механіки та монтажники механічного устаткування
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
Будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви
робіт
Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві
Північний навчальний центр № 90
(73032, м. Херсон, вул. Некрасова, 234), ід. код 26555557
Машиніст крана (кранівник)
Стропальник
Білозерська багатопрофільна гімназія імені О. Я. Печерського
Білозерської районної ради Херсонської області
(75000, Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Р. Вдовиченка, 93),
ід. код 24115759
Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)

1.7. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
1.7.1. Надати ліцензію строком на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

Назва професії

Понінківський професійний ліцей
(30511, Хмельницька обл., Полонський р-н, смт Понінка,
вул. Перемоги, 37), ід. код 02548357
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8143
8143
8143
8143
8142
8143
8142
7241
7241
7241
7241
7243

Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар)
Машиніст гофрувального агрегата
Машиніст гофрувального агрегата
Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар)
Контролер целюлозно-паперового виробництва
Машиніст папероробної (картоноробної) машини (сіткар)
Контролер целюлозно-паперового виробництва
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Електромонтер з обслуговування підстанції
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної
апаратури

1.7.2. Продовжити строк дії ліцензії на 5 (п’ять) років:
Державний
професійно-технічний
навчальний
заклад
«Славутський професійний ліцей»
(30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Ярослава Мудрого,
75), ід. код 33774370
Кравець
7433

ППП
ПТН, ПК

30
20

ППП
ПТН, ПрП
ПТН, ПК

30
20
20

ППП
ПТН, ПК

30
20

ППП

30

ППП

30

Види професійної
підготовки

Ліценз.
обсяг

ППП

60

ППП

60

1.8. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
1.8.1. Надати ліцензію строком на 5 (п’ять) років:
Код
за ДК
України

8312
8312
7129
7233

Назва професії

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту»
(58000, м. Чернівці, вул. П. Нікітіна, 27)
Черговий стрілочного поста
Оператор поста централізації
Монтер колії
Слюсар з ремонту колійних машин та механізмів

2. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії відкласти ліцензування:
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Гадяцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ
ступенів
імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради
(37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул.
Шевченка, 19),
ід. код 04590636
8322
4112
4112
4115

Водій автотранспортних засобів (категорія «С1»)

ПТН

30

Оператор комп’ютерного набору
Оператор комп’ютерної верстки
Секретар керівника (організації, підприємства,
установи)

ПТН

30

ПТН

30

ПТН

30

3. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії відмовити в наданні ліцензії:
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

7233
7433

Енергодарський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній
навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів – міжшкільний навчальновиробничий комбінат» Енергодарської міської ради Запорізької
області
(71503, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Будівельників, 8),
ід. код 20528341
Слюсар-ремонтник
Кравець

ПТН, ПрП, ПК
ПТН, ПрП

30
15

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

5169

Приватне підприємство «Перспектива ВГС»
(65025, м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 35, кв. 106),
ід. код 35880241
Охоронник

ПТН, ПК

100

Озерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Кобеляцької районної ради Полтавської області
(39260, Полтавська обл., Кобеляцький район, с.
Озера, вул. Миру, 1), ід. код 23541750
Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва (категорія «А1»)

ПТН

30

Товариство з обмеженою відповідальністю «Градосфера»
(39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Генерала Жадова,
4), ід. код 25154997
Охоронник

ПТН, ПК

15

ПТН
ПТН
ПТН, ПК
ПТН, ПК
ПТН, ПК
ПТН

10
5
8
5
5
5

ППП, ПТН, ПК

60

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

8331

5169

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ

5141
5141
5141
5141
5141
5141

Приватна фірма «Торнадо»
(73000, м. Херсон, вул. Жовтневої революції, 37), ід. код 21274374
Косметик
Візажист-стиліст
Перукар (перукар-модельєр)
Манікюрник
Педикюрник
Візажист
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

7221

Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Чернівецький професійний ліцей залізничного транспорту»
(58000, м. Чернівці, вул. П. Нікітіна, 27)
Коваль ручного кування

4. У зв’язку з технічною помилкою, допущеною Миколаївською регіональною експертною радою з
питань ліцензування та атестації навчальних закладів в протоколі від 03.06.2014 № 15/14, який подавався на
розгляд експертної ради з професійно-технічної освіти при Акредитаційній комісії і затверджений рішенням
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Акредитаційної комісії від 08.07.2014, протокол № 110 (додаток № 1), та згідно з поданою заявою
від 17.09.2014 № 1051/1-АК відповідального секретаря Миколаївської РЕР щодо категорії водіїв,
рішення викласти в такій редакції:
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Продовжити строк дії ліцензії на 3 роки:
Код за
ДК

8321

Назва професії

Новобузький коледж Миколаївського національного аграрного
університету
(54020, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9), ід. код 00497213
Керівник – Шебанін В’ячеслав Сергійович
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)

Види професійної
підготовки за
ліцензією

Ліценз.
обсяг

ПТН

50

44

