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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» та з урахуванням рішення Ліцензійної комісії 
Міністерства освіти і науки України від 08.06.2017 (протоколів № 55/1, 55/2)

І

НАКАЗУЮ:

1. 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 1).

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на першому 
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях і за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» згідно з переліком (додаток 2) 
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1 -  2.40).

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 3.1-3.13).

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. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно 
з переліком (додаток 4) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 4.1- 4.5).



6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійно- 
технічної освіти згідно з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, 
що додаються (додатки 5.1- 5.3).

7. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН 
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець



Протокол № 55/1
1

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України

від 8 червня 2017 р. №55/1

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності 
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»

№
з/п

Найменування ВНЗ та 
ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 
ідентифікаційний код ВСП)

Код та найменування галузі 
знань

Шифр та найменування спеціальності Ліцензований обсяг, 
осіб

1. Таврійський національний 
університет імені В. І. Вернадського 
02070967
Київський коледж міського 
господарства Таврійського 
національного університету імені В. 
І. Вернадського 
41120203

18
Виробництво та технології 

0401 Природничі науки

183
Технології захисту навколишнього 
середовища

5.04010601
Експлуатація апаратури контролю 
навколишнього природного 
середовища

50

50 д.ф.н.

2. (у зв’язку з реорганізацією) 12
Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія 50

0501 Інформатика та 
обчислювальна техніка

5.05010201 Обслуговування 
комп’ютерних систем і мереж 50 д.ф.н.

3. 07
Управління та адміністрування

073
Менеджмент

25



10

II. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

3.1 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення провадження освітньої 
діяльності:

№
з/п

Найменування ПТНЗ 
та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 
ідентифікаційний код ВСП

Код за Класифікатором професій 
та назва професії

Види професійної підготовки Ліцензований
обсяг,
осіб

46. Дніпропетровський центр 
професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості 
36726340

5141
Манікюрник

Професійно-технічне навчання 12

47. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Новоселицький 
професійно-технічний аграрний 
ліцей»
40815593

8321
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорії А1)

Професійно-технічне навчання 20

8321
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорії А2)

Підвищення кваліфікації 15

8321
Тракторист-машиніст 
сільськогосподарського виробництва 
(категорії В 1)

Підвищення кваліфікації 15

6121

Оператор тваринницьких комплексів 
та механізованих ферм

Професійно-технічне навчання, 
підвищення кваліфікації

20



12
7233
Слюсар з ремонту рухомого складу

Професійно-технічне навчання зо

8290
Оператор дефектоскопного візка

Професійно-технічне навчання ЗО

8311
Водій дрезини

Професійно-технічне навчання зо

8312
Складач поїздів

Професійно-технічне навчання ЗО

50. Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Нікопольський 
центр професійної освіти»
02541705

8124
Вальцювальник стана холодного 
прокату труб

Первинна про*фесійна підготовка зо

Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка, підвищення 
кваліфікації

20

51. Державний навчальний заклад 
«Херсонське вище професійне 
училище сервісу та дизайну» 
36671344

4113
Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення

Первинна професійна підготовка, зо

Професійно-технічне навчання 15

5132
Молодша медична сестра з догляду за 
хворими

Первинна професійна підготовка ЗО

Професійно-технічне навчання 15

52. Державний навчальний заклад 
«Луганський центр професійно- 
технічної освіти державної служби 
зайнятості»
37456009

4121
Офісний службовець (бухгалтерія)

Професійно-технічне навчання зо

Перепідготовка 15
7122
Муляр

Професійно-технічне навчання 15
Перепідготовка 15

7133
Штукатур

Професійно-технічне навчання 15
Перепідготовка 15


