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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 31.08.2018
(протоколи № 106/1, 106/2)
НАКАЗУЮ:
1., Звузити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на
третьому (освітньо-науковому) рівні Інституту вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України (ідентифікаційний код - 21707620) на
підставі заяви наукової установи за видом освітньої діяльності, що додається
(додаток 1).
2. Розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на
першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти
згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 2.1-2.12).
3. Розширити провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної
освіти для осіб з вищою освітою згідно з переліком (додаток 3) за видами
освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1-3.2).
4. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження освітньої діяльності) у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти згідно з переліком (додаток 4) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 4.1 -4.5).
5. 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).

6. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері
вищої освіти на підставі заяв закладів освіти згідно з переліком (додаток 5) за
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 5.1- 5.3).
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
6.1-6.5).
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- 7.12).
9. Внести зміни у ліцензіях на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти, а саме:
- в адресі місцезнаходження Державного навчального закладу «Одеське
вище професійне училище торгівлі та технологій харчування»
(ідентифікаційний код - 20988338): 65101, Одеська область, м. Одеса,
Київський район, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок 6, корпус А
змінити назву вулиці 254 Чапаєвської дивізії на вулицю Інглезі (підстава: лист
закладу вищої освіти від 30.07.2018 № 282);
- найменування «Комунальний вищий навчальний заклад Київської
обласної ради «Коледж культури і мистецтв» (ідентифікаційний код 02214938) замінити на «Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної
ради «Академія мистецтв»» (ідентифікаційний код - 02214938) (підстава:
рішення Київської обласної ради сьомого скликання від 20.07.2018 р.
№ 479-22-УІІ; лист закладу вищої освіти від 07.08.2018 № 283).
10.
Внести зміни у ліцензіях на провадження освітньої діяльності у
сфері професійної (професійно-технічної) освіти, а саме:
10.1. у ліцензії Державного навчального закладу «Черкаське вище
професійне училище» (ідентифікаційний код - 05537822) на здійснення
освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
змінити послідовність підготовки за інтегрованими професіями:
- 7412 Пекар, 7412 Кондитер, 7412 Тістороб, 8274 Машиніст
тістообробних машин на 7421 Тістороб, 8274 Машиніст тістообробних машин,
7412 Пекар, 7412 Кондитер у зв’язку з необхідністю приведення робочих
навчальних планів щодо підготовки кваліфікованих робітників у відповідність
до кваліфікаційних вимог, які зазначені у Випуску 11 «Виробництва харчової
промисловості» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників за розділом «Виробництво хліба та хлібобулочних виробів»,
затвердженого наказом Міністерства агропромислового комплексу України
від 09.02.1998;
- 5220 Продавець продовольчих товарів, 9322 Жилувальник м'яса та
субпродуктів, 7411 Виробник м'ясних напівфабрикатів на 9322 Жилувальник
м'яса та субпродуктів, 7411 Виробник м'ясних напівфабрикатів,
5220 Продавець продовольчих товарів у зв’язку з необхідністю приведення
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робочих навчальних планів щодо підготовки кваліфікованих робітників у
відповідність до кваліфікаційних вимог, які зазначені у Випуску 8 «М’ясна і
молочна промисловість» Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників, затвердженого наказом Міністерства аграрної та соціальної
політики України від 17.07.2001 № 218 (підстава: лист Державного
навчального закладу «Черкаське вище професійне училище» від 21.08.2018
№ 01-389);'
10.2. у ліцензії Вознесенського професійного аграрного ліцею
(ідентифікаційний код - 02545979) на здійснення освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти 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), замінити код професії 6129 «Єгер» на 5169 «Єгер»;
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 № 1259
«Деякі
питання
видачі
посвідчень
тракториста-машиніста»
та
ДСПТО 8331.А.01.50-2016 «8331Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва» замінити найменування категорії професії 8331 Трактористмашиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А) на 8331
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія А1)
(підстава: лист Вознесенського професійного аграрного ліцею від 16.08.2018
№ 173).
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

з

Додаток V
до наказу Міністерства ревіти і науки України
від
2018 р.
Про звуження провадження освітньої діяльності
відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

Вих. № заяви юридичної особи 165
Вх. № заяви юридичної особи
6/2417-вх-18
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи

дата 23.08.2018
дата 27.08.2018
Інститут вищої освіти Національної
академії педагогічних наук України
21707620

Вид звуження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Зменшення ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти на певних рівнях
вищої освіти (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, докторів філософії) за
певними спеціальностями
Ліцензований обсяг
Код та найменування
Шифр та
найменування
Встановити
галузі знань
Існуючий
спеціальності
доктор філософії (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти)

01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні,
педагогічні науки

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

