
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
оі оґ »>& » я/-«.

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 30.06.2017 
(протоколів № 58/1, 58/2)

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) і другому (магістерському) рівнях згідно з переліком 
(додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1 -  2.31).

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 вищої освіти 
Державному вищому навчальному закладу «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 
(ідентифікаційний код -  04543387) на підставі заяви навчального закладу за 
видом освітньої діяльності,' що додається (додаток 4).



6. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійно- 
технічної освіти Державному професійно-технічному навчальному закладу 
«Конотопський професійний ліцей» (ідентифікаційний код -  02547412) на 
підставі заяви навчального закладу за видами освітньої діяльності, що 
додаються (додаток 5).

7. Відмовити. у видачі ліцензії па 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- 6.14).

8. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) Львівському центру професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості у сфері професійно-технічної освіти за 
відповідними підставами, що додаються (додаток 7).

9. Виправитй технічні помилки згідно з додатком 8.
10. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 

(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН 
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

11. Контроль за виконанням цього наказу задишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від <РЗу> О ,^2017 р. №

Перелік
здобувачів (ліцензіатів), яким видано ліцензії на освітню діяльність (розширеь

провадження освітньої діяльності) 
у сфері вищої освіти

№ п/п Код та найменування 
галузі знань

Шифр та найменування 
спеціальності

Ліцензійний
обсяг

(особи)
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України

(м, Київ)
(ідентифікаційний код 05417383)

1 10 Природничі науки 102 Хімія 20
Вінницький національний технічний університет

(ідентифікаційний код 02070693)
1 12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи 

та технології
15

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
(ідентифікаційний код 19278502)

1 03 Гуманітарні науки 035 Філологія 10
Вищ ий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет»
(ідентифікаційний код 02010971)

1 22 О хорона здоров’я 223 М едсестринство 5

2 22 О хорона здоров’я 228 Педіатрія 5
Донбаський державний технічний університет (м. Лисичанськ)

(ідентифікаційний код 02070708)
1 18 Виробництво та 

технології
184 Гірництво 5

2 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

5

Ф ізико-технологічний інститут металів та сплавів Н АН  України (м. Київ)
(ідентифікаційний код 05417153)

1 13 М еханічна інженерія 136 М еталургія 15
ДУ  «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМ И України»

(ідентифікаційний код 02012022)
1 22 Охорона здоров’я 228 Педіатрія 5

Інститут загальної енергетики НАН України (м. Київ)
(ідентифікаційний код 04589627)

1 14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

4

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування ! і/ А. Г. Шевцов


