
1 Іро ліцензування
освітньої діяльності

Відповідно до пункту І частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті ІЗ, частин восьмої і дев’ятої статті 15 Закону України 
«І Іро ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням рішення 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 12.05,2017 
(протоколів № 51/1, 51/2),

11А НАЗУЮ:

і. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково- 
дослідних VCTUHOB ( рОЗНІИриТИ ІірОВаДЖСННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) у сфері 
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком 
(додаток І ).

■ 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 - 2.63).

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 - 3.8).

4. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії 
(розширення провадження осві тньої діяльності), здійснити оплату па рахунки 
територіального органу Державного казначейства, код відомчої' ознаки 16 
(Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за 
доходами - 2201 І 800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності).

5. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти у
Подільському державному ' аграрно-технічному університеті
(ідентифікаційний код 22769675) на підставі заяви закладу освіти за видами 
освітньої діяльності, що додаються (дода ток - 4).



6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розіпирсіті 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно 
з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 5.1- 5.13).

7. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у 
сфері професійно-технічної освіти па підставі заяв навчальних закладів згідно 
з переліком (додаток 6) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 6.1 - 6.5 ').

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- 7.7).

9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. І .) 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 В. В. Ковтмнснь



Протокол № 51/1 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України

від 12 травня 2017 р. № 51/1

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності 
(започаткувавші нової спеціальності, рівня вищої освіти):

Перший (бакалаврський) рівень

№ 
з/п

Найменування ВНЗта ідентифікаційний код 
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний 

код ВСГІ)

Код та найменування галузі
знань

Шифр та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, 
осіб

1. М сл і і о 11 о.і 11 >с і > к и й держа в н и й 11 еда гогі ч н и й 
університет імені Бої дана Хмельницького 
02125237

12
Інформаційні технології

126
Інформаційні системи 
та технології

зо

2. Державний вищий навчальний заклад 
«Національний лісотехнічний університет

13
Механічна інженерія

131
Прикладна механіка

150

3. У країни» 
02070996

16
Хімічна та біоінженерія

161
Хімічні технології та 
інженерія

70

4. 18
Виробництво та технології

187
Деревообробні та 
меблеві технології

260

5. Донецький національний університет 
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

07
Управління та 
адміністрування

076
Підприємництво,

65
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II. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

4.1 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження освітньої 
діяльності:

№
з/п

1 Іайменування ГІТНЗ 
та іден тифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 
ідентифікаційний код ВСП

Код за Класифікатором професій 
та назва професії

Види професійної підготовки Ліцензований 
обсяг, 
осіб

78. Одеського національного морського 
університету
01127777
Чорноморський морський коледж 
Одеського національного морського 
унівсрсиготу
38438106

7241
Електрик судновий

Первинна професійна підготовка

Професійно-технічне навчання

зо

зо

79. Луцький національний технічний 723 1 Первинна професійна підготовка 60
унівсрси ICI
05477296
Технічний коледж Луцького

Слюсар з ремонту автомобілів Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення 

кваліфікації

зо

80. національного технічного 7233 Первинна професійна підготовка 60
університету
26415046

Слюсар-ремонтник Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення 

кваліфікації

зо

81. Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Нікопольський

7215
Стропальник

Первинна професійна підготовка 90

центр професійної освіти»
02541705

7215
Стропальник

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення 

кваліфікації

зо

82. Комунальне підприємство 8323 Професійно-технічне навчання 16


