
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
О б  20 ЯР р, м. Київ № А

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, пункту 6 частини першої 
статті 7, частин другої та сьомої статті 13, статті 14, частин восьмої та дев’ятої 
статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
пункту 3 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», пункту З 
частини п’ятої статті 18, підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», 
пункту 3 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян 
до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 511), наказу Міністерства освіти і 
науки України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій 
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні 
технології (за видами)», за якими здійснюються формування та розміщення 
державного замовлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
27 травня 2016 р. за № 784/28914, наказу Міністерства фінансів України 
від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», з урахуванням рішень 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 15.06.2020 р. 
(протокол № 183)

НАКАЗУЮ:
1. Розширити провадження освітньої діяльності Східноєвропейському 

національному університету імені Лесі Українки (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02125102) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою 
освітою за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 1,2).
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2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 3.1 -  3.6).

3. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 4) за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1 -  4.9).

4. Оформити ліцензію на провадження освітньої діяльності Приватному 
вищому навчальному закладу Товариства сприяння обороні України 
«Фастівський автомобільно-дорожній технікум» (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02722849) у сфері фахової передвищої освіти за видами 
освітньої діяльності, що додаються (додаток 5).

5. Ліцензіатам, щодо яких прийнято рішення про розширення провадження 
освітньої діяльності, оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності за 
спеціальністю, 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 6) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 6.1 -  6.2).

7. Звузити провадження освітньої діяльності Київському університету 
імені Бориса Грінченка для Фахового коледжу «Універсум» (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  02136554) Київського університету імені Бориса 
Грінченка у сфері фахової передвищої освіти на підставі заяви закладу освіти за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додаток 7).

8. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з переліком 
(додаток 8) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 8.1 -  8.2).

9. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності Луцькому 
національному технічному університету (ідентифікаційний код юридичної особи 
-  05477296) для Любешівського технічного коледжу Луцького національного 
університету у сфері фахової передвищої освіти за відповідними підставами, що 
додаються (додаток 9).

10. 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 10) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 10.1- 10.15).

11. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сферах 
вищої та фахової передвищої освіти Обласному комунальному вищому 
навчальному закладу «Дніпропетровський театрально-художній коледж» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02214509) та Комунальному закладу 
«Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» 
Дніпропетровської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи -  
02214490) у зв’язку з реорганізацією Обласного комунального вищого 
навчального закладу «Дніпропетровський театрально-художній коледж» шляхом
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приєднання до Комунального закладу «Дніпропетровський фаховий мистецько- 
художній коледж культури» Дніпропетровської обласної ради (додатки 11, 12).

12. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти Державного університету інфраструктури та технологій 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  41330257) відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 № 507 «Про затвердження 
Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
275-«Транспортні технології (за видами)», за якими здійснюються формування та 
розміщення державного замовлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 27 травня 2016 р. за № 784/28914, а саме:

найменування спеціальності 275 Транспортні технології (Морський та 
річковий транспорт) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти замінити на 
275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти;

для відокремленого структурного підрозділу Коледж морського і річкового 
флоту Державного університету інфраструктури та технологій (ідентифікаційний 
код відокремленого структурного підрозділу -  41441009), а саме, найменування 
спеціальності 275 Транспортні технології (Морський та річковий транспорт) за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст замінити на 275 
Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

13. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої ліцензіатам:

Комунальному вищому навчальному закладу «Нікопольський педагогічний 
коледж» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код юридичної 
особи -  40710698), а саме:

найменування Комунальний вищий навчальний заклад «Нікопольський 
педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради» замінити на 
Комунальний заклад «Нікопольський фаховий педагогічний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради»;

Комунальному закладу вищої освіти «Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02011261), а саме:

найменування Комунальний заклад вищої освіти «Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради замінити на 
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської 
обласної ради;

Комунальному закладу «Бердянський медичний коледж» Запорізької 
обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи -  02011315), а саме:

найменування Комунальний заклад «Бердянський медичний коледж» 
Запорізької обласної ради замінити на Комунальний заклад «Бердянський 
медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради;

Національному технічному університету «Харківський політехнічний 
інститут» (ідентифікаційний код юридичної особи -  02071180) для
відокремленого структурного підрозділу, а саме:
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найменування Харківський комп'ютерно-технологічний коледж 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  00224277) замінити на Відокремлений структурний підрозділ 
«Харківський комп'ютерно-технологічний фаховий коледж Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Полтавській державній аграрній академії (ідентифікаційний код юридичні' 
особи -  00493014) для відокремлених структурних підрозділів, а саме:

найменування Аграрно-економічний коледж Полтавської державної 
аграрної академії (ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи -  03772447) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавської 
державної аграрної академії»;

найменування Коледж управління, економіки і права Полтавської державної 
аграрної академії (ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи -  33457962) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ «Фаховий коледж управління, економіки і права 
Полтавської державної аграрної академії»;

найменування Березоворудський аграрний коледж Полтавської державної 
аграрної академії (ідентифікаційний код відокремленого структурного
підрозділу юридичної особи -  34874504) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ «Березоворудський фаховий коледж Полтавської 
державної аграрної академії»;

найменування Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської 
державної аграрної академії (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  00389179) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж 
Полтавської державної аграрної академії»;

найменування Лубенський фінансово-економічний коледж Полтавської 
державної аграрної академії (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  00728641) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж 
Полтавської державної аграрної академії»;

найменування Хомутецький ветеринарно-технологічний коледж 
Полтавської державної аграрної академії (ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи -  33315297) замінити на
Відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж 
Полтавської державної аграрної академії»;

найменування Хорольський агропромисловий коледж Полтавської 
державної аграрної академії (ідентифікаційний код відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи -  33376889) замінити на Відокремлений
структурний підрозділ «Хорольський агропромисловий фаховий коледж 
Полтавської державної аграрної академії» .

14. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти ліцензіатам:
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Комунальному закладу Львівської обласної ради «Бродівський 
педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02136979), а саме:

найменування Комунальний заклад Львівської обласної ради «Бродівський 
педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича» замінити на Комунальний 
заклад Львівської обласної ради «Бродівський фаховий педагогічний коледж 
імені Маркіяна Шашкевича»; %

• Комунальному закладу «Чернівецький обласний коледж мистецтв 
ім. С. Воробкевича» (ідентифікаційний код юридичної особи -  25074100), а саме: 

найменування Комунальний заклад «Чернівецький обласний коледж 
мистецтв ім. С. Воробкевича» замінити на Комунальний заклад «Чернівецький 
обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича»;

Національному технічному університету «Харківський політехнічний 
інститут» (ідентифікаційний код юридичної особи -  02071180) для
відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Харківський комп'ютерно-технологічний коледж 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  00224277) замінити на Відокремлений структурний підрозділ 
«Харківський комп'ютерно-технологічний фаховий коледж Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Комунальному закладу «Запорізьке музичне училище 
ім. П. І. Майбороди» Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02215006), а саме:

найменування Комунальний заклад «Запорізьке музичне училище 
ім. П. І. Майбороди» Запорізької обласної ради замінити на Комунальний заклад 
«Запорізький фаховий музичний коледж ім. П. І. Майбороди» Запорізької 
обласної ради;

Вищому навчальному закладу «Київська Академія перукарського 
мистецтва» (ідентифікаційний код юридичної особи -  26199252) для
відокремленого структурного підрозділу, а саме:

найменування Структурний підрозділ «Міжнародний коледж моди і 
дизайну» вищого навчального закладу «Київська Академія перукарського 
мистецтва» (ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу 
юридичної особи -  38076893) замінити на Структурний підрозділ «Міжнародний 
фаховий коледж моди і дизайну» вищого навчального закладу «Київська 
Академія перукарського мистецтва»;

Комунальному вищому навчальному закладу «Запорізький медичний 
коледж» Запорізької обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи -  
02011290), а саме:

найменування Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький 
медичний коледж» Запорізької обласної ради замінити на Комунальний заклад 
«Запорізький медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради;

Комунальному закладу вищої освіти «Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради (ідентифікаційний код 
юридичної особи -  02011261), а саме:
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найменування Комунальний заклад вищої освіти «Житомирський базовий 
фармацевтичний коледж» Житомирської обласної ради замінити на
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської 
обласної ради;

Комунальному вищому навчальному закладу «Нікопольський педагогічний 
коледж» Дніпропетровської обласної ради» (ідентифікаційний код юридичні' 
особи -  40710698), а саме:

найменування Комунальний вищий навчальний заклад «Нікопольський 
педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної ради» замінити на 
Комунальний заклад «Нікопольський фаховий педагогічний коледж» 
Дніпропетровської обласної ради»;

Комунальному вищому навчальному закладу «Ковельський медичний 
коледж» (ідентифікаційний код юридичної особи -  05500693), а саме:

найменування Комунальний вищий навчальний заклад «Ковельський 
медичний коледж» замінити на Ковельський фаховий медичний коледж 
Волинської обласної ради;

Комунальному вищому навчальному закладу «Корсунь-Шевченківський 
педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02125651), а саме:

найменування Комунальний вищий навчальний заклад «Корсунь- 
Шевченківський педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної 
ради» замінити на Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти 
«Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка 
Черкаської обласної ради»;

Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02066747) для відокремленого 
структурного підрозділу, а саме:

найменування Коледж ракетно-космічного машинобудування 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  21909950) замінити на Фаховий коледж ракетно-космічного
машинобудування Дніпровського національного університету імені Олеся 
Г ончара.

15. Внести зміни у ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти Приватного підприємства «Автобан» 
(ідентифікаційний йод юридичної особи -  25598004) відповідно до пункту З 
Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до 
керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 511), а саме у найменування категорій 
за професіями:

професію «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія С)» замінити на 
професію «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія СІ, С)»;



7

професію «8322 Водій автотранспортних засобів, 8322 Водій 
автотранспортних засобів (категорія В і С)» замінити на професію «8322 Водій 
автотранспортних засобів, 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В, 
Cl, С)»;

професію «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія D)» замінити на 
професію «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія Dl, D)»;

професію «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія Е)» замінити %а 
професію «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія ВЕ, С1Е, СЕ)»;

для Відокремленого структурного підрозділу Приватного підприємств 
«Автобан» «Яблуньська автошкола» (ідентифікаційний код -  34624025), а саме у 
найменування категорій за професіями:

професію «8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В і С)» замінити 
на професію 8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В, С 1, С)».

16. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С. Д.) 
забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки 
України інформації про прийняте органом ліцензування рішення

17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Єгор СТАДНИЙ


