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Про ліцензування 
освітньої діяльності 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частини дев'ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», з урахуванням рішення Ліцензійної комісії 
Міністерства освіти і науки України від 05.10.2016 (протоколів №21/1,21/2) 

НАКАЗУЮ: 

1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях згідно з переліком 
(додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки \ / - 1. 

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково-
дослідних установ, розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком (додаток 2). 

3. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти Черкаському державному 
технологічному університету за відповідними підставами (додаток 3). 

4. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити 
провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної 
освіти згідно з переліком (додаток 4) за видами освітньої діяльності, що 
додаються (додатки 4. / - 4. Д). 

5. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Навчально-курсовий комбінат -
Калуш» за відповідними підставами (додаток 5). 

6. У зв'язку з технічними помилками внести зміни: 
1) у додаток 1.96 («Про видачу ліцензії» у Державному навчальному закладі 

«Київський центр професійно-технічної освіти») до наказу Міністерства освіти і 
науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» від 02.07.2016 № 1404 л, 
замінивши код професії «Оператор з обробки інформації та програмного 
забезпечення» з «4133» на «4113»; 
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2) у додаток 1 про «Розширення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні» до наказу МОН України 
від 30.05.2016 р. № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому 
освітньо-науковому рівні» у частині розширення провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти зі спеціальності «032 Історія та археологія» з 
ліцензованим обсягом 10 осіб у Донбаському державному педагогічному 
університеті (ідентифікаційний код 38177113), зазначивши для спеціальності «032 
Історія та археологія» найменування та ідентифікацій код відокремленого 
структурного підрозділу «Відокремлений структурний підрозділ «Горлівський 
інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський 
державний педагогічний університет» (ідентифікаційний код 38177129). 

7. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А.Г.): 

1) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН інформації про 
прийняте органом ліцензування рішення; 

2) повідомити навчальні заклади про прийняте органом ліцензування 
рішення. 

8. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 
забезпечення (Єрко І. А.) зробити відмітку у справах архіву. 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець 


