
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
с / /  _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 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) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно 
з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 5.1-5.17).

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- 6.8).

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



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від « '■ ■ < » 7 ’/ 2017 р. ^

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

провадження освітньої діяльності) 
у сфері вищої освіти 

на третьому (освітньо-науковому) рівні

№ п/п Код та найменування 
галузі знань

. ... .

Шифр та найменування 
спеціальності

Ліцензійний ; 
обсяг І  

(особи)
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАІІ України

(ідентифікаційний код 03534498 |
1 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія з о  і

Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії
медичних наук України»

(ідентифікаційний код 02012007)
1 22 Охорона 

здоров’я
222 Медицина 10

і

! і
Інститут хімії високомолекулярннх сполук IIАII України (м. Київ)

(ідентифікаційний код 05417041)
1 10 Природничі науки 102 Хімія 8 і

2 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія 6

Національний педагогічний університет імені М. II. Драгомлнова
(ідентифікаційний код 02125295)

1 04 Богослов’я 041 Богослов’я 15 !

Інститут політичних і етноиаціональних 
досліджень ім. І. Ф. Кураса ПАН України

(ідентифікаційний код 16394072)
1 05 Соціальні та поведінкові 

науки
052 Політологія 10

і1

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(ідентифікаційний код 02070944)

1 12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека 15

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


