
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
_ 2 0 ‘fö p .  м. Київ №

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частини 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 22.11.2016 (протоколів № 27/1, 27/2),

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) і другому (магістерському) рівнях згідно з переліком 
(додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.__-  2.__ ).

3. 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.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра -  керівник апарату Р. В. Треба



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від " Л 5  " - /і 2016 № /9 9 9 /1.

Перелік
здобувачів (ліцензіатів), яким видано ліцензії на освітню діяльність 

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері вищої освіти 

на третьому освітньо-науковому рівні

№
п/п

Код та
найменування 
галузі знань

Шифр та найменування 
спеціальності

Ліцензований
обсяг

Видача ліцензій на освітню діяльність 
(розширення провадження освітньої діяльності)

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України
(ідентифікаційний код 01896872)

1. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

053 Психологія 5

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)
(ідентифікаційний код 08571363)

1. 18 Виробництво та 
технології

183 Технології захисту 
навколишнього середовища

5

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» (м. Київ)
(ідентифікаційний код 37857335)

1. 22 Охорона 
здоров’я

222 Медицина 15

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний
педагогічний університет»

(ідентифікаційний код 40787802)
1. 01 Освіта 011 Науки про освіту 15
2. 03 Гуманітарні 

науки
035 Філологія 15

3. 05 Соціальні та 
поведінкові науки

053 Психологія 10

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання \
(м. Київ)

(ідентифікаційний код 25761786)

АПН України

1. 01 Освіта 011 Науки про освіту 10
Львівський національний аграрний університет

(ідентифікаційний код 00493735)
1. 19 Архітектура та 

будівництво
192 Будівництво та цивільна 
інженерія

4

і



Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)
(ідентифікаційний код 02070789)

1 . 07 Управління та 072 Фінанси, банківська справа та 5
адміністрування страхування

Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут
екологічних проблем» Міністерства екології та природних ресурсів України

(м. Харків)
(ідентифікаційний код 01018083)

1 . 10 Природничі 
науки

101 Екологія 5

Інститут проблем виховання НАПН України (м. Київ)
(ідентифікаційний код 24592608)

1 . 23 Соціальна 
робота

231 Соціальна робота 5

Розширення провадження освітньої діяльності 
(збільшення ліцензованого обсягу)

Черкаський державний технологічний університет
(ідентифікаційний код 05390336)

1 . 05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 10

Директор департаменту атестації кадрів 
вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов
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