
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
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м. Київ

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 22.05.2018 
(протокол № 95/1, 95/2)

1. Видати ліцензію на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої 
освіти на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) 
згідно з переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 1.1-1.2).

2. Розширити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері 
вищої освіти на першому (бакалаврському), 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 3.1-3.23).

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 
професійно-технічної освіти Малодівицькому міжшкільному навчально- 
виробничому комбінату трудового навчання і професійної орієнтації учнів 
Прилуцької районної Ради Чернігівської області (ідентифікаційний код -  
25622174) на підставі заяви навчального закладу за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додаток 4).

НАКАЗУЮ:



6. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності закладам 
освіти у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 5) за відповідними 
підставами, що додаються (додатки 5.1-5.16).

7. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності закладам 
освіти у сфері професійно-технічної освіти згідно з переліком (додаток 6) за 
відповідними підставами, що додаються (додатки 6.1- 6.3).

8. Внести зміни у додаток 4 до наказу МОН від 03.05.2018 № 554-л 
«Про звуження провадження частини освітньої діяльності» для Приватного 
акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна 
Академія управління персоналом» (ідентифікаційний код -  00127522), 
виключивши спеціальність 051 Економіка за першим бакалаврським рівнем та 
ліцензований обсяг на підставі заяви закладу освіти від 23.04.2018 № 890.

9. Внести зміни до ліцензій на здійснення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти закладам "освіти з урахуванням наказів МОН від 12.05.2016 
№ 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 
014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими 
здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання 
спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних 
кадрів», зареєстрованою в Мін’юсті 31 травня 2016 р. за №798/2828; від 
12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології 
(за видами)», за якими здійснюється формування та розміщення державного 
замовлення», зареєстрованого в Мін’юсті 27 травня 2016 р. за № 784/28914, 
на підставі заяв навчальних закладів згідно з переліком (додаток 7).

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



ПРОТОКОЛ
засідання Ліцензійної комісії

від «22» травня 2018 р. № 95/1
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

95.1. Отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії)

№
п/п

Код та найменування 
галузі знань

Шифр та 
найменування 
спеціальності

Ліцен
зован

ий
обсяг

Керівник проектної групи

Запорізький національний технічний університет
(ідентифікаційний код 02070849)

1. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

052 Політологія 5 1. Д. політ, н. Арабаджиєв Д. Ю. 
(23.00.01 - Теорія та історія 
політичної науки)
Вчене звання доцента кафедри 
соціальної роботи 
(керівник проектної групи);
2. Д. політ, н. Агарков О. А. 
(23.00.02 -  Політичні інститути 
та процеси)
Вчене звання професора 
кафедри соціальної роботи
3. К. політ, н. Буканов Г. М. 
(23.00.02 -  Політичні інститути 
та процеси)
Вчене звання доцента кафедри 
конституційного, 
адміністративного та трудового 
права

Державний вищий навчальний заклад 
«Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов'янськ)

(ідентифікаційний код 38177113)
1. 01 Освіта/Педагогіка

Я
011 Освітні, 
педагогічні науки

10 1. Д. пед. н. Саяпіна С. А. 
(13.00.01 -  Загальна педагогіка 
та історія педагогіки)
Вчене звання доцента кафедри 
педагогіки
(керівник проектної групи);
2. Д. пед. н. Панасенко Е. А. 
(13.00.01 -  Загальна педагогіка 
та історія педагогіки)
Вчене звання доцента кафедри 
педагогіки
3. К. пед. н. Сипченко В. І. 
(13.00.01 -  Загальна педагогіка 
та історія педагогіки)
Вчене звання професора 
кафедри педагогіки

Голова комісії В. В. Ковтунець


