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Про ліцензування ' 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням рішення 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 13.03.2018 
(протокол № 87/1,87/2)

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) і за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «молодший спеціаліст» рівнях згідно з переліком (додаток 2) за видами 
освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1 -  2.43).

3. Видатц 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 -  3.42).

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- 4.4).

6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно 
з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 5.1- 5.23).



7. Відмовити у видачі ліцензії на 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- 6.4).

8. Внести зміни у відомості про право здійснення освітньої діяльності 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського, розділивши загальний ліцензований обсяг зі спеціальності 014 
Середня освіта (мова і література (англійська, німецька, російська)) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у кількості 310 місць таким чином:

014 Середня освіта (мова і література (англійська)) -  185 осіб;
014 Середня освіта (мова і література (німецька)) -  75 осіб;
014 Середня освіта (мова і література (російська)) -  50 осіб

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 В. В. Ковтунець



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від « М » 0 - 3  2018 р.

87.1.1. Отримання ліцензії на впровадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії)

№  п/п К од та найм енування галузі 
знань

Ш ифр та найм енування 
спеціальності

Л іцензійний
обсяг

(особи)
Н аціональний авіаційний ун іверситет

(ідентифікаційний код 01132330)
1 . 05 С оціальні та  поведінкові 

науки
054 С оціологія 10

К иївський кооперативний інститут бізнесу і права  
К и ївськ ої регіональної спілки спож ивчої кооп ерац ії

(ідентиф ікаційний код 01788243)

1 . 08 П раво 081 П раво 5

К иївський держ авний інститут декоративно-прикладного м истецтва і дизайну
ім ені М ихайла Бойчука

(ідентиф ікаційний код 21598958)
1 . 01 О світа/П едагогіка 015 П роф есійна освіта 10

Б ердянський держ аний педагогічний ун іверситет
(ідентифікаційний код 02125220)

1 . 01 О світа/П едагогіка 011 О світні, педагогічні 
науки

5

87.1.2. Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
на третьому рсвітньо-науковому рівні (збільшення ліцензованого обсягу)

№ Н айменування ВН З/Н Д І та 
ідентиф ікаційний код

К од та
найменування 

галузі знань

Ш иф р та 
найм енування 
спеціальності

Л іцензований обсяг, 
осіб

Існую чий В становити

1 .

Д ерж авний заклад 
«Д ніпропетровська 
м едична академія 
М іністерства охорони 
здоров’я У країни» 
02010681

22 О хорона 
здоров’я

221
С томатологія

5 12

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


