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Про ліцензуванняосвітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої
статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням рішення
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 13.03.2018
(протокол № 87/1,87/2)
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) і за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «молодший спеціаліст» рівнях згідно з переліком (додаток 2) за видами
освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1 - 2.43).
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 - 3.42).
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. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері
вищої освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з переліком (додаток
4) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1- 4.4).
6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно
з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 5.1- 5.23).

7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійнотехнічної освіти згідно з переліком (додаток 6) за відповідними підставами,
що додаються (додатки 6.1- 6.4).
8. Внести зміни у відомості про право здійснення освітньої діяльності
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського розділивши загальний ліцензований обсяг зі спеціальності 014
Середня освіта (мова і література (англійська, німецька, російська)) за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у кількості 310 місць таким чином:
014 Середня освіта (мова і література (англійська)) - 185 осіб;
014 Середня освіта (мова і література (німецька)) - 75 осіб;
014 Середня освіта (мова і література (російська)) - 50 осіб
9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В. В. Ковтунець

ПРОТОКОЛ
засідання Ліцензійної комісії
від «13 » березня 2018 р.

№ 87/1

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ
87.1. 1.Отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
на третьому освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії)
№
п/п

1.

Код та найменування
галузі знань

Ліцен
Проектна група
зован
ий
обсяг
Національний авіаційний універс итет
(ідентифікаційний код 01132330 )
05 Соціальні та
054 Соціологія
10
1. Д. соц. н. Хомерікі О. А.
поведінкові науки
(22.00.04 Спеціальні та
галузеві соціології)
Вчене
звання
професора
кафедри
соціології
та
політології
(керівник проектної групи);
2.
Д. соц. н. Шуст Н. Б.
(22.00.03 - Соціальні інститути,
соціальна структура та соціальні
відносини)
Вчене
звання
професора
кафедри суспільних наук
3.. К. соц. н. Пивоварова Н. П.
(09.00.11 - Релігієзнавство)
Вчене звання доцента кафедри
соціології
4. Д. соц. н. Романенко Ю. В.
(22.00.01 - Теорія та історія
соціології)
Вчене
звання
професора
кафедри
міжнародних
медіакомунікацій
і
комунікативних технологій
(на засадах сумісництва)
5. Д. соц. н. Яковенко Ю. І.\
(22.00.01 - Теорія та історія
соціології)
Вчене
звання
професора
кафедри галузевої соціології
(на засадах сумісництва)
Київський кооператцвний інститут біз несу і права
Київської регіональної спілки споживи ої кооперації
(ідентифікаційний код 0178824ІЗ)
08 Право
081 Право
5
І.Д. ю. н. Омельчук В. А.
(21.07.01 Забезпечення державної
безпеки України)
«ь

1.

Шифр та
найменування
спеціальності

1.

1.

Вчене звання професора кафедри
оперативно-розшукової
діяльності
(керівник проектної групи);
2.
Д. ю. н. Глушков В. О.
(12.00.08 - Кримінальне право та
кримінологія;
кримінальновиконавче право)
Вчене звання професора кафедри
кримінології та трудового права
3.
К. ю. н. Гаращенко Л. П.
(на засадах сумісництва)
(12.00.05 Трудове право; право
соціального забезпечення)
Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука
(ідентифікаційний код 21598958)
01 Освіта/Педагогіка
015 Професійна
10
1. Д. пед. н. Тименко В. П.
освіта
(13.00.02 - Теорія та методика
трудового навчання
(керівник проектної групи)
Вчене звання професора зі
спеціальності 13.00.02 - Теорія
та методика трудового навчання
2. Д. пед. н. Чирчик С. В.
(13.00.04 - Теорія та методика
професійної освіти освіти)
Вчене звання доцента кафедри
дизайну середовища
3. Д. пед. н. Руденченко А. А.
(13.00.02 - Теорія та методика
навчання)
Вчене звання доцента кафедри
образотворчого мистецтва та
дизайну
Бердянський держаний педагогічний університет
(ідентифікаційний код 02125220)
01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні,
5
1. Д. пед. н. Богданов І. Т.
педагогічні науки
(13.00.02 - Теорія та методика
навчання (фізика). Вчене звання
професора кафедри фізики та
методики викладання фізики
(керівник проектної групи);
2. Д. пед. н. Гуренко О. І.
(13.00.04 - Теорія і методика
професійної освіти). Вчене звання
професора кафедри соціальної
роботи та інклюзивної освіти;
3 Д. пед. н. Лісіна Л. О.
(13.00.04 - Теорія і методика
професійної освіти). Вчене звання
професора кафедри педагогіки.

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) у сфері вищої освіти
на третьому освітньо-науковому рівні
з/п

1.

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
Державний заклад
«Дніпропетровська
медична академія
Міністерства охорони
здоров’я України»

£од та найменування
галузі знань

22 Охорона здоров’я

Шифр та
найменування
спеціальності

221
Стоматологія

Ліцензований обсяг,
осіб
Іс н у ю ч и й

5

В становити

12

02010681
Чотири випускові кафедри:дитячої стоматології, терапевтичної
стоматології,
хірургічної стоматології та стоматології
післядипломної освіти; 21 науково-педагогічний працівник: з них
16 мають науковий ступінь та вчене звання та 5 - науковий
ступінь.
Проектна група:
1. Д. мед. н. Ковач І. В.
(14.01.22- Стоматологія)
Вчене звання професора кафедри'дитячої стоматології
(керівник проектної групи);
2. Д. мед. н. Самойленко А. В.
(14.01.22- Стоматологія)
Вчене звання професора кафедри дитячої стоматології та
стоматології інтернів
3. Д. мед. н. Фастовець О. О.
(14.01.22- Стоматологія)
Вчене звання доцента кафедри ортопедичної стоматології

Голова комісії

В. В. Ковтунець

