
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/ б 20

м. Київ

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої і дев’ятої стаггі 15 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням рішення 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 25.05.2017 
(протоколів № 53/1, 53/2)

НАКАЗУЮ:

1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково- 
дослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері 
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком 
(додаток 1).

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на першому 
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях згідно з переліком 
(додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1 ~ 2.77).

3. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти згідно 
з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 3.1 - 3.12).

4. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії 
(розширення провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на рахунки 
територіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки - 16 
(Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за 
доходами - 22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності).

5. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у 
сфері вищої освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з 
переліком (додаток 4) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 4.1 - 4.3).



6. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійно- 
технічної освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з 
переліком (додаток 5) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 5.1 - 5.3).

7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно 
з переліком (додаток 6) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 6.1- 6.20).

8. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійно- 
технічної освіти згідно з переліком (додаток 7) за відповідними підставами, 
що додаються (додатки 7.1- 7.3).

9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН 
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра Ковтунець



1
Протокол № 53/1 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України

від 25 травня 2017 р. №53/1

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфер! вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності 
(заиоча і кування 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

І. Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького 
02125237

07
Управління та 
адміністрування

075
Маркетинг

зо

2. Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна 
академія ім. Тараса Шевченка
02125556

01
Освіта/ Педагогіка

014
Середня освіта (Історія)

зо

3. Тер 11 о п і л ьс ь к и й 11 а ц і о п ал ь н и й п едагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 
02125544

01
Освіта/ Педагогіка

014
Середня освіта (Інформатика)

50

4. X а р к і в с ь к и й 11 а ц і о н а л ь н и й те х н і ч и и й 
університет сільського господарства імені 
1 Іетра Василенка
00493741

07
Управління та 
адміністрування

072
Фінанси, банківська справа та 
страхування

50

5. Дніпропетровський державний аграрно- 
економічний університет
00493675

19
Архітектура та будівництво

194
Гідротехнічне будівництво, 
водна інженерія та водні 
технології

100





27
( (

національного технічного 
університету
26415046

кваліфікації
7324
Живописець

Первинна професійна підготовка 45

Професійне технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення 

кваліфікації

ЗО

7436
Швачка

Первинна професійна підготовка 60

Професійне технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення 

кваліфікації

зо

105. Р ж и щ і в с і > к 11 й і н дустр і ал ь н о- 
гі еда.гоп ч н и й тех н і кум 
02544744

7132
Лицювальник-плиточник

Професійне технічне навчання 20

7141
Маляр

Професійне технічне навчання 20

106.

107.

1 Ірії нагне підприємство «Центр 
розпитку салонного бізнесу 
«1 Іартнер І Ілюс»
37063752

5141
Косметик

Професійно-технічне навчання 8

Державний навчальний заклад 
«Луганський центр професійно- 
технічної освіти Державної служби 
зайнятості»
37456009

7141
Маляр

Перепідготовка 15
Професійно-технічне навчання 15

108. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Космо-Трейд АА» 
40475016

5141
Косметик

Професійно-технічне навчання зо


