
М ІН ІС Т ЕРС ТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/і Ов  20 /6 р. №  '?<■' ‘

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частини другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої і дев'ятої статті 15 Закону України "Про ліцензування 
видів господарської діяльності", з урахуванням рішення Ліцензійної комісії 
Міністерства освіти і науки України від 08.06.2016 (протокол № 8/1)

НАКАЗУЮ:

1. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, 
розширенні провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти здобувачам 
(ліцензіатам) згідно з переліком (додаток 1) та відповідними підставами 
(додатки 1.1 -  1.3).

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити 
провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої та професійно- 
технічної освіти згідно з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, 
що додаються (додатки 2.1 -  2.52).

3. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері 
вищої освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з переліком 
(додаток 3) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1 -  3.9).

4. У зв'язку з технічною помилкою внести зміни у додаток до ліцензії 
Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка" серії АЕ № 636849 від 19.06.2015 р. щодо наявності права для 
відокремленого підрозділу "Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка" на провадження освітньої 
діяльності з напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання*" (до 
завершення циклу навчання без права набору) та для відокремленого 
підрозділу "Стахановський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка" на провадження освітньої діяльності з 
напряму підготовки 6.010106 "Соціальна педагогіка" (до завершення циклу 
навчання без права набору).

5. Внести зміни у додаток 20 до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 31.05.2016 № 1156 л (рішення Ліцензійної комісії Міністерства 
освіти і науки України від 27.05.2016, протокол №7/1), виклавши 
найменування професії у Державному навчальному закладі "Київський



професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою" 
"Адміністратор програм радіо та телебачення".

6. 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.

7. Управлінню зв'язків з громадськістю та забезпечення діяльності 
Міністра зробити відмітку у справах архіву.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування


