МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

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 27.07.2018
(протокол № 102/1,102/2)
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науководослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком
(додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 1.1 -1.5).
2. Розширити провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на
першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти
згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 2.1-2.8).
3. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження освітньої діяльності) у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 3.1-3.22).
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- 4.2).

6. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійнотехнічної освіти Державному професійно-технічному навчальному закладу
«Краматорський центр професійно-технічної освіти» (ідентифікаційний код 02542064) на підставі заяви навчального закладу за видами освітньої
діяльності, що додаються (додаток 5).
7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно
з переліком (додаток 6) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 6.1-6.6).
8.. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 7) за відповідними
підставами, що додаються (додатки 7.1- 7.21).
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.

В. В. Ковтунець

Перший заступник Міністра
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Додаток г *
до наказу Міністерства освіти і
країни відо^Г ^2018 р. №

Про видачу ліцензії у сфері вищої освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Розширення провадження освітньої діяльності у галузі знань докторів філософії у галузі
знань 22 Охорона здоров'я за спеціальністю 222 Медицина
на т рет ьо м у о світ н ьо-н ауковом у р івн і (п ідгот овка док т орів ф ілософ ії)

Вих. № заяви юридичної особи

від 23.07.2018 р. № 10/642

Вх. № заяви юридичної особи

від 27.07.2018 р. № 6/2226-вх-18

Найменування юридичної особи

Державна установа «Національний науковий
центр радіаційної медицини»
(ідентифікаційний код 0483783)

Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг

підготовка докторів філософії з галузі знань
22 Охорона здоров'я за спеціальністю 222 Медицина
8 осіб

Т.в.о. директора департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Додаток / Л
до наказу Міністерства освіти і
вдукрї України відо Л А ^ ^ ОІЗ р. №

Про видачу ліцензії у сфері вищої освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Розширення провадження освітньої діяльності у галузі знань докторів філософії у галузі
Знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка
на т р ет ьо м у о світ н ьо-н ауковом у р івн і (п ідгот овка док т орів ф ілософ ії)

Вих. № заяви юридичної особи

від 05.07.2018 р. № 01-29/821

Вх. № заяви юридичної особи

від 27.07.2018 р. № 6/2228-вх-18

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг

Маріупольський державний університет
(ідентифікаційний код 26593428)
підготовка докторів філософії згалузі знань
05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю
051 Економіка
6 осіб

Т.в.о. директора департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Додаток £ 3
до наказу Міністерства освіти і
нт^ки. України віддГе^ 'у/ 20 18 р. №

Про видачу ліцензії у сфері вищої освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Розширення провадження освітньої діяльності у галузі знань докторів філософії у галузі
знань 08 Право за спеціальністю 081 Право
на т р ет ьо м у освіт н ьо-н ауковом у р івн і (п ідгот овка док т орів ф ілософ ії)

Вих. № заяви юридичної особи

від 05.07.2018 р. №01-29/822

Вх. № заяви юридичної особи

від 27.07.2018 р. № 6/2229-вх-18

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у
заяві
Ліцензований обсяг

Маріупольський державний університет
(ідентифікаційний код 26593428)
підготовка докторів філософії з галузі знань
08 Право за спеціальністю 081 Право
8 осіб

Т.в.о. директора департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

С. О. Данильченко

Додаток _/у
до наказу Міністерства освіти і
нашей України від
018 р. №

АЗ и О'**
Про видачу ліцензії у сфері вищої освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Розширення провадження освітньої діяльності у галузі знань докторів філософії у галузі
знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне
управління та адміністрування
на т р ет ьо м у освіт н ьо-н ауковом у р івн і (п ідгот овка док т орів ф ілософ ії)

Вих. № заяви юридичної особи

від 05.07.2018 р. № 01-29/823

Вх. № заяви юридичної особи

від 27.07.2018 р. № 6/2227-вх-18

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у
заяві

Маріупольський державний університет
(ідентифікаційний код 26593428)

Ліцензований обсяг

підготовка докторів філософії з галузі знань
28 Публічне управління та адміністрування за
спеціальністю 281 Публічне управління та
адміністрування
6 осіб

Т.в.о. директора департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

Додаток
до наказу Міністерства „освіти і
науїш України від о/ / ^ / 2018 р. №
еЛ

Про видачу ліцензії у сфері вищої освіти
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»
Збільшення ліцензованого обсягу з галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону за спеціальністю 253 Військове управління
(за видами збройних сил)
на т р ет ьо м у о світ н ьо-н ауковом у р івн і (п ідгот овка д о к т орів ф ілософ ії)

Вих. № заяви юридичної особи

від 25.07.2018 р. №3603

Вх. № заяви юридичної особи

від 27.07.2018 р. № 6/2230-вх-18

Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений юридичною особою у
заяві

Збільшення ліцензованого обсягу

Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
(ідентифікаційний код 07834530)
підготовка докторів філософії з галузі знань
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека
державного кордону зі спеціальності 253 Військове
управління
(за видами збройних сил)
3 10 осіб до 80 осіб

Т.в.о. директора департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

*

