
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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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 02.08.2018 
(протокол № 103)

НАКАЗУЮ:

1. Розширити провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на 
першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти 
згідно з переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 1.1-1.8).

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що 
додаються (додатки 2.1-2.25).

3. 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).

4. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері 
вищої освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з переліком 
(додаток 3) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1- 3.4).

5. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійно- 
технічної освіти Державному навчальному закладу «Ужгородський центр 
професійно-технічний освіти» (ідентифікаційний код -  02543779) 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 5.1-5.8).

7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 6) за відповідними 
підставами, що додаються (додатки 6.1-6.10).

8. Внести зміни до ліцензії Національного університету водного
господарства та природокористування (ідентифікаційний код -  02071116) на 
провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти для Березнівського лісотехнічного коледжу Національного 
університету водного господарства та природокористування 
(ідентифікаційний код -  38892679) відповідно до Національного
класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010», введеного в 
дію наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 (на 
заміну ДК 003:2005), а саме: замінити код професії 6129 «Єгер» на 5169 
«Єгер».

9. Внести зміни до ліцензії Вищого професійного гірничо-будівельного 
училища (ідентифікаційний код -  02546996) на провадження освітньої 
діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до 
додатку В (обов’язкового) Національного класифікатора України 
«Класифікатор професій ДК 003:2010», введеного в дію наказом 
Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 (на заміну 
ДК 003:2005), змін до Випуску 66 Довідника кваліфікаційних характеристик 
професій працівників за розділом «Залізничний транспорт і метрополітен», 
затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 20.05.2016 
№ 181, Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП (ПТ)О 
8311.Н.49.20-2017 за професією 8311 Машиніст тепловоза, Стандарту 
професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)0 8311 Н.52.21-2017 за 
професією 8311 Машиніст електровоза, а саме: замінити найменування 
професій 8311 «Машиніст тепловоза» на 8311 «Машиніст тепловоза (помічник 
машиніста тепловоза)», 8311 «Машиніст електровоза» на 8311 «Машиніст 
електровоза (помічник машиніста електровоза)».

10. Внести зміни до ліцензії Державного навчального закладу 
«Лиманський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код -  
02546387) на провадження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти, у зв’язку із виявленою технічною помилкою, 
допущеною у протоколі Державної акредитаційної комісії від 25 лютого 2010 
року № 81, який затверджено наказом МОН від 11.03.2010 № 516-л, а саме: 
замінити найменування професії 4121 «Конторський службовець 
(бухгалтерія)» на 4121 «Офісний службовець (бухгалтерія)», яка відповідає 
Національному класифікаторі професій ДК 003:2010.
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11. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН 
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець
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