МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
20 ^ р.

М. Київ

Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин 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 07.12.2016 (протоколів № 29/1, 29/2),
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науководослідних 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 згідно з переліком
(додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2._^ 3. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти у
Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на
підставі заяви закладу освіти за видами освітньої діяльності, що додаються
(додаток 3).
4. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розщиренні
провадження освітньої діяльності) у
сфері вищої освіти Херсонському
національному технічному університету згідно з підставами, що додаються
(додаток 4).
5. Видати ліцензію на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження освітньої діяльності) у
сфері професійно-технічної освіти
Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія
«Профцентр» за видами освітньої діяльності, що додаються (додаток 5).
6. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у
сфері професійно-технічної освіти на підставі заяв навчальних закладів
згідно з переліком (додаток 6) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 6._;2 - 6._23-

7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти,
розширенні провадження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної
Приватному підприємству «Шериф-Захист» згідно з підставами, що додаються
(додаток 7).
8. У зв’язку з технічною помилкою внести зміни у додаток 2.1 до наказу
Міністерства освіти і науки України від 11.11.2016 р. № 1491 л щодо
розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» у Коледжі Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича замінивши найменування
спеціальності «Комп’ютерні науки та інформаційні системи» на «Комп’ютерні
науки та інформаційні технології».
9. 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 та науково-дослідні установи про
прийняте органом ліцензування рішення.
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В. В. Ковтунець

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від "0 9 " ■/tZ 2016 №
/L

П ерелік
здобувачів (ліцензіатів), яким видано л іц ен зії на освітню діяльність
(розш ирено провадж ення освітн ьої діяльності)
у сф ері ви щ ої освіти
на третьом у (освітньо-науковом у) рівні
№ п /п

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензійний
обсяг
(особи)

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (м. Харків)
(ідентифікаційний код 3733084)
091 Біологія

1

09 Біологія

2

22 О хорона здоров’я

222 М едицина

6
2

Приватний винний навчальний заклад
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
1

(ідентифікаційний код 21228109)
03 Гуманітарні науки
035 Ф ілологія

10

Херсонська державна морська академія
1

27 Транспорт

(ідентифікаційний код 35219930)
275 Транспортні технології

15

Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)
1

(ідентифікаційний код 02070789)
151 А втоматизація та
15 А втоматизація та
ком
п’ю терно-інтегровані
приладобудування
технології

5

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (м. Київ)
1

09 Біологія

(ід е н т и ф ік а ц ій н и й к о д 0 4 5 9 1 2 4 5 )
091 Біологія

5

Інститут географії НАН України (м. Київ)
1

(ідентифікаційний код 05540402)
103 Н ауки про Землю
10 Природничі науки

6

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ)
1

(ідентифікаційний код 04635922)
053 П сихологія
05 Соціальні та поведінкові
науки

15

Інститут прикладної фізики НАН України (м. Суми)
1

(ідентифікаційний код 05399225)
104 Ф ізика та астрономія
10 Природничі науки

5

ПАТ «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та
інформаційних технологій»
1
2

(ідентифікаційний код 22115979)
10 П риродничі науки
105 П рикладна фізика та
наноматеріали
07 У правління та
073 М енеджмент
адміністрування

6
10

Херсонський національний технічний університет
1

(ідентифікаційний код 05480298)
16 Х ім ічна та біоінженерія
161 Х імічні технології та
інженерія

10

Миронівський інститут пшениці імені в. М. Ремесла
(с. Центральне, Миронівського району Київської області)
1

(ідентифікаційний код 00496963)
201 А грономія
20 А грарні науки та
продовольство

5

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» (м. Київ)
1
2

(ідентифікаційний код 31839933)
051 Економіка
05 С оціальні та поведінкові
науки
053 П сихологія
05 С оціальні та поведінкові
науки

15
15

ПАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна академія управління персоналом» (м. Київ)
1

(ідентифікаційний код 00127522)
053 П сихологія
05 С оціальні та поведінкові
науки

Директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцеизування

25

А. Г. Шевцов

