
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТНІ НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
У/ ; /М '■•Кнїв

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої і дев’ятої статті 15 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням рішення 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017 
(протоколів № 57/1, 57/2)

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 і за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» згідно з переліком (додаток 2) за видами 
освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1 - 2.47).

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 - 3.9).

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 у сфері професійно- 
технічної освіти Вознесенському професійному аграрному ліцею 
(ідентифікаційний код - 02545979) на підставі заяви навчального закладу за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додаток 4).



6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності і закладі : швіти у сфері вищої освіти згідно 
з переліком (додаток 5) за від ліпідними підставами, що додаються 
(додатки 5.1-5.17).

7. Відмовити у видачі ліцензії ні освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійно- 
технічної освіти згідно з переліком додаток 6) за відповідними підставами, 
що додаються (додатки 6.1- 6.8 і.

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

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець



Протокол № 57/1 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України

від 23 червня 2017 р. № 57/1

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, 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

1. Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка 
02125415

01
Освіта/Педагогіка

015
Професійна освіта 
(Комп’ютерні технології)

зо

2. Приватне акціонерне товариство 
«Приватний вищий навчальний заклад 
«Запорізький інститут економіки та 
інформаційних технологій» 
22115979

08 
Право

081
Право

40

3. Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна 
02071205

10
Природничі науки

106
Географія

165

4. Університет державної фіскальної служби 
України 
40233365

29
Міжнародні відносини

293
Міжнародне право

■ ЗО

5. Національний педагогічний університет 
імені М. П. Драгоманова

12
Інформаційні технології

126
Інформаційні системи та

75



1368 Луцький національний технічний 
університет
05477296
Технічний коледж Луцького 
національного технічного 
університету
26415046

7212
Електрозварник ручного зварювання

Первинна професійна підготовка зо

Професійне технічне навчання, 
перепідготовка, 

підвищення кваліфікації

15

69
7331
Флорист

Первинна професійна підготовка зо
Професійне технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

зо

70
6113
Квітникар

Первинна професійна підготовка зо
Професійне технічне навчання, 

перепідготовка, 
підвищення кваліфікації

зо

71 Державний навчальний заклад 
«Бердянський машинобудівний 
професійний ліцей» 
05536515

7433
Кравець

Первинна професійна підготовка 25
Професійно-технічне навчання 10

Перепідготовка 5
Підвищення кваліфікації 572 Навчально-науковий центр 

професійно-технічної освіти 
Національної академії педагогічних 
наук України
26125035

7241
Майстер з діагностики та
налагодження електронного
устаткування автомобільних засобів

Первинна професійна 
підготовка

60

73 Львівський центр професійно- 
технічної освіти державної служби 
зайнятості
36738974

5141
Перукар (перукар-модельєр)

Професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації

зо


