
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

^  20 №  0?О о?  / "  * ^

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», пункту 1 частини сьомої 
статті 24 Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства фінансів 
України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», з урахуванням 
рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 20.11.2018 
(протокол № 116)

НАКАЗУЮ:

1. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
вищої освіти на початковому рівні (короткому циклі), першому
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях вищої освіти згідно з 
переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 1.1-1.23).

2. Видати ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою Тернопільському
національному економічному університету (ідентифікаційний код юридичної 
особи - 33680120) за видом освітньої діяльності, що додається (додаток 2).

3. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 3.1-3.6).

4. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 4) за 
видами освітньої діяльності, що-додаються (додатки 4.1- 4.6).

5. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), 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 ліцензіатам у сфері вищої 
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 5) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 5.1- 5.7).

7. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіатам 
у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 6) за відповідними підставами, 
що додаються (додатки 6.1 -  6.11).

8. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 
переліком (додаток 7) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 7.1 -  7.16).

9. Внести зміну у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти Комунального вищого навчального закладу «Хорти цька 
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  22133718), а саме, найменування 
«Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально- 
реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради» замінити на «Комунальний 
заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 
академія» Запорізької обласної ради».

10. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти Криворізького професійного
гірничо-технологічного ліцею (ідентифікаційний код юридичної особи -  * . . .  . , . 02541645), змінивши послідовність підготовки за інтегрованими професіями, у
зв’язку , з необхідністю приведення робочих навчальних планів щодо
підготовки кваліфікованих робітників у відповідність до кваліфікаційних вимог
згідно з державними стандартами професійно-технічної освіти
СП(ПТ)0 8311.Н.49.20-2017 за професією 8311 Машиніст тепловоза;
СП(ПТ)0 8311 Н.52.21-2017 за професією 8311 Машиніст електровоза;
СП(ПТ)0 7233.Н.52.21-2017 за професією 7233 Слюсар з ремонту рухомого
складу; ДСПТО 7212.С.28.00 - 2015 за професією 7212 Електрогазозварник;
ДСГ1ТО 7241.С.33.12 - 2015 за професією 7241 Електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування»; ДСЕІТО 7111.В.05.07.10-2015 за
професією 7111 Прохідник; ДСПТО 7111 .В.07.10-2016 за професією
7111 Люковий (гірничі роботи); ДСПТО 8111 .В.07.10 -  2015 за професією
8111 Машиніст екскаватора відповідно до Національного класифікатора
ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а саме:

замість найменування інтегрованої професії «8311 Машиніст тепловоза, 
7233 Слюсар з ремонту рухомого складу» встановити «7233 Слюсар з ремонту 
рухомого складу, 8311 Машиніст тепловоза»;

замість найменування інтегрованої професії «8311 Машиніст 
електровоза, 8311 Машиніст тепловоза, 7233 Слюсар з ремонту рухомого 
складу» встановити «7233 Слюсар з ремонту рухомого складу, 8311 Машиніст 
тепловоза, 8311 Машиніст електровоза»;

замість найменування інтегрованої професії «7241 Електрослюсар 
(слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 7212 Електрогазозварник»



встановити «7212 Електрогазозварник, 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий 
та з ремонту устаткування»;

замість найменування інтегрованої професії «7111 Прохідник,
8311 Машиніст електровоза, 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту устаткування» встановити «7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та 
з ремонту устаткування, 8311 Машиніст електровоза, 7111 Прохідник»;

замість найменування інтегрованої професії «8311 Машиніст
електровоза, 7111 Люковий (гірничі роботи), 7241 Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту устаткування» встановити «7241 Електрослюсар 
(слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 7111 Люковий (гірничі роботи), 
8311 Машиніст електровоза»;

замість найменування інтегрованої професії «8111 Машиніст
екскаватора, 7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 
7212 Електрогазозварник» встановити «7212 Електрогазозварник,
7241 Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, 
8111 Машиніст екскаватора».

11. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Е.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства 
освіти і науки України інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

12. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра ІО. М. Рашкевич


