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Про переоформлення ліцензій
Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і
науки України від 06 листопада 2015 р о к у № 1151 «Про особливості
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905,
наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 р о к у № 1565
«Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих
навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію
напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
10 січня 2017 року за № 20/29888,
НАКАЗУЮ:
1. Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на
освітню діяльність у сфері вищої освіти Одеській національній академії
зв'язку ім. О. С. Попова (ідентифікаційний
код 01180116);
Дніпропетровському національному університету імені Олеся Гончара
(ідентифікаційний код - 02066747); Вищому навчальному закладу
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини
«Україна»
(ідентифікаційний код - 30373644); Рівненському державному гуманітарному
університету (ідентифікаційний код - 25736989).
2. Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти Одеської
національної академії зв'язку ім. О. С. Попова (серія АЕ № 636424
від 20.05.2015 p.); Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара (серія АЕ № 527895 від 09.02.2015 p.); Вищого навчального
закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
(серія АЕ № 636816 від 19.06.2015 p.); Рівненського державного гуманітарного
університету (серія АЕ № 636414 від 18.05.2015 р.) недійсними.
3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН

інформації про прийняте рішення та передачу копії цього наказу до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
Шевцова А. Г.

Перший заступник Міністра
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