
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

2Л О? 20/ т 2 р.
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 20.07.2017 
(протоколів №61/1,61/2)

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 -  2.29).

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 -- 3.3).

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 Сумському навчальному центру № 116 (ідентифікаційний 
код -  26532645) 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 -  5.5).



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. У зв’язку із змінами, внесеними до Національного класифікатора 
України ДК 003:2010, в ліцензії Колективного підприємства «Навчально- 
відновлювальний центр українського товариства глухих» (ідентифікаційний 
код -  21551365) на провадження освітньої діяльності у сфері професійно- 
технічної освіти, переоформленої на безстрокову відповідно до наказу МОН 
«Про переоформлення ліцензій» від 02.11.2016 № 1486л, замінити назву 
професії «Перекладач жестової мови» на «Перекладач жестової мови 
(сурдоперекладач)».

9. Виправити технічну помилку, допущену при ліцензуванні освітньої
діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» (ідентифікаційний код -  33717569) у сфері професійно-технічної 
освіти (протокол Акредитаційної комісії України від 17 листопада 2015 року 
№ 119 (додаток 2), затверджений наказом МОН «Про результати
ліцензування, акредитації та атестації» від 30.11.2015 № 1931л), замінивши 
код професії «8332» на « 8131».

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 залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від <й/ » С)~т~ 2017 р. №

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

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

(особи)
Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України (м. Київ)

(ідентифікаційний код 05417228)
1 09 Біологія 091 Біологія 18

Національний інститут раку МОЗ України (м. Київ)
(ідентифікаційний код 02011976)

1 22 Охорона здоров’я 222 М едицина 4

2 22 О хорона здоров’я 224 Технології 
медичної діагностики

4

Селекційно-генетичний інститут -  Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення НААН (м. Одеса)
(ідентифікаційний код 00494628)

1 . 09 Біологія 091 Біологія 4

2 20 Аграрні науки та 
продовольство

201 Агрономія 2

Відділення фізико-хімії горючих копалин 
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України

(м. Львів)
(ідентифікаційний код 03772476)

1 10 Природничі науки 102 Хімія 15
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ)

(ідентифікаційний код 03771755)
1 12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна 

інженерія
3

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса)

(ідентифікаційний код 02125473)
1 11 М атематика та статистика 111 М атематика 5

Державна установа «Національний Науковий Центр 
«Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска» НАМИ України

(ідентифікаційний код 02011893)
1 22 О хорона здоров’я 222 М едицина 15

Державна наукова установа
«Відділення морської геології та осадочного рудоутворення» 

НАН України (м. Київ)
(ідентифікаційний код 19476716)

1 10 Природничі науки 103 Науки про Землю 8

у#, Директор^щепартаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов

і


