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Керівникам наукових установ і 
вищих навчальних закладів 

Повідомляємо, що у зв'язку з прийняттям постанов Кабінету Міністрів 
України «Деякі питання реформування системи професійного навчання 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» від 
27 вересня 2016 р. № 674 та «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266» від 1 лютого 2017 року № 53 
внесені зміни до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. 

Керуючись частиною третьою статті 8 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» МОН повідомляє про 
продовження дії ліцензій в разі зміни найменування спеціальностей, оскільки 
це не призводить до зміни предмету діяльності ліцензіатів. Так, відповідно до 
внесених змін, під час переоформлення ліцензій на освітню діяльність або 
витягів щодо права здійснення освітньої діяльності закладів освіти з Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО) спеціальності 
011 «Науки про освіту», 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», 056 «Міжнародні економічні відносини», 074 «Публічне 
управління та адміністрування», 082 «Міжнародне право», 122 «Комп'ютерні 
науки та інформаційні технології», 226 «Фармація», 227 «Фізична 
реабілітація» будуть переоформлятися на спеціальності 011 «Освітні, 
педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне 
управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп'ютерні 
науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» відповідно. 

Спеціальності 106 «Географія», 126 «Інформаційні системи та 
технології», 187 «Деревообробні та меблеві технології», 194 «Гідротехнічне 
будівництво, водна інженерія та водні технології», 225 «Медична психологія», 
228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров'я», 256 «Національна безпека (за 
окремими сферами забезпечення і видами діяльності)» підлягають 
ліцензуванню в установленому законодавством порядку. У разі відсутності 
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достатнього додаткового кадрового, матеріально-технічного, навчально-
методичного, інформаційного та організаційного забезпечення, рекомендуємо 
одночасно з відкриттям нових спеціальностей відповідно зменшити 
ліцензовані обсяги підготовки фахівців з спеціальностей 103 «Науки про 
Землю*» при ліцензуванні 106 «Географія», 122 «Комп'ютерні науки» -
126 «Інформаційні системи та технології», 192 «Будівництво та цивільна 
інженерія» - 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні 
технології», 205 «Лісове господарство» - 187 «Деревообробні та меблеві 
технології», 222 «Медицина» - 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров'я». 

Заяви на ліцензування, які передбачають рівне за кількістю скорочення 
ліцензованих обсягів прийому із зазначеного в попередньому абзаці цього 
листа, приймаються з 27 лютого до 10 березня 2017 року у формі електронних 
листів за адресою: s_danylchenko@mon.gov.ua. У відповіді впродовж двох 
робочих днів буде запропоновано час подання ліцензійних справ у період 
з 20 березня по 14 квітня 2017 року. Інші ліцензійні справи приймаються в 
загальному порядку. 
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