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ЗАСІДАННЯ ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ від 29 липня 2022 р. 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію завідувачки аспірантури та докторантури 

І. А. Хижняк про перерозподіл ліцензованого обсягу за 

спеціальностями та освітньо-науковими програмами 

(денної та заочної форм навчання) за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти на 2022-23 н. р. 

УХВАЛИЛИ: Відповідно до рішення вченої ради Університету 

Ушинського (протокол №5 від 25.11.2021 р. та протокол 

№ 6 від 30.12.2021 р.) про затвердження нових ОНП за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки та 

призупиненням діяльності двох ОНП (012 Дошкільна 

освіта та 023 Образотворче мистецтво) перерозподілити 

ліцензований обсяг за спеціальностями та освітньо-

науковими програмами (денної та заочної форм навчання) 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти на 

2022-23 н. р. у такий спосіб: 

- – на спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

зменшити ліцензований обсяг на 15 місць і 

перерозподілити їх на спеціальність 052 Політологія – 10 

місць і на спеціальність 033 Філософія – 5 місць; 

– на спеціальності 012 Дошкільна освіта зменшити 

ліцензований обсяг на 1 місце і перерозподілити його на 

спеціальність 111 Математика; 

- – на спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

зменшити ліцензований обсяг на 5 місць і перерозподілити 

їх на спеціальність 014 Середня освіта (Музичне 

мистецтво); 

- – на спеціальності 015 Професійна освіта зменшити 

ліцензований обсяг на 5 місць і перерозподілити їх на 

спеціальність 053 Психологія. 

Затвердити ліцензований обсяг у такій кількості: 

Спеціальність Ліцензований обсяг 

011 Освітні, педагогічні 

науки: 

- – ОНП 011 Освітні, 

педагогічні науки; 

- – ОНП 011 Мистецька 

педагогіка вищої освіти 

35 (денна – 20; заочна –

15): 

10 – денна; 5 – заочна; 

 

10 – денна, 10 – заочна 

012 Дошкільна освіта 0 



014 Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

30 (денна – 20; заочна –10) 

015 Професійна освіта 10 (денна – 5; заочна – 5) 

017 Фізична культура та 

спорт 

10 (денна – 5; заочна –5) 

023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

0 

033 Філософія 15 (денна – 10; заочна – 5) 

035 Філологія 5 (денна – 3; заочна – 2) 

052 Політологія 20 (денна – 10; заочна – 

10) 

053 Психологія 20 (денна – 10; заочна – 

10) 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

5 (денна – 3; заочна – 2) 

111 Математика 3 (денна – 3) 
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