Відомості щодо права провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Ідентифікаційний код:

02125094

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ОСТРОЗЬКОГО, будинок 32

Рівень вищої освіти

№ з/п

Ліцензований
обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про видачу
ліцензії

1

Перший (бакалаврський) рівень

2930

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

2

Другий (магістерський) рівень

1840

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

3

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

148

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Дата і номер
рішення про
Дата і номер рішення
переоформлення
про розширення або
ліцензії у зв'язку з
звуження
реорганізацією
провадження
закладу/відокремл
освітньої діяльності
еного структурного
підрозділу

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

ПІБ посадової
Дата і номер
особи, яка
рішення про
внесла запис до
анулювання ліцензії
ліцензійного
(наказ МОН)
реєстру

Вернидуб
Жанна
Георгіївна
Вернидуб
Жанна
Георгіївна
Вернидуб
Жанна
Георгіївна

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785

№ з/п

Назва освітньої
програми

1

Право

081

2

Фізична терапія,
ерготерапія

227

Рівень вищої освіти

Ліцензований
обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про видачу
ліцензії

Право

перший (бакалаврський)
рівень

50

Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л

Фізична терапія,
ерготерапія

перший (бакалаврський)
рівень

45

Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л

Код спеціальності Назва спеціальності

Дата і номер
рішення про
Дата і номер рішення
переоформлення
про розширення або
ліцензії у зв'язку з
звуження
реорганізацією
провадження
закладу/відокремл
освітньої діяльності
еного структурного
підрозділу

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

ПІБ посадової
Дата і номер
особи, яка
рішення про
внесла запис до
анулювання ліцензії
ліцензійного
(наказ МОН)
реєстру

Сем'янівська
Ольга
Вікторівна
Сем'янівська
Ольга
Вікторівна

3

Фізична терапія,
ерготерапія
(Освітньопрофесійна)

227

Фізична терапія,
ерготерапія

другий (магістерський)
рівень

Сем'янівська
Ольга
Вікторівна

Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л

45

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти За
переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету
Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються
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» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 2017 року № 53.
№п/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Номер рішення за кожною
Дата і номер
спеціальністю (наказ
рішення про
МОН, в якому приймалося Дата і номер рішення
переоформлення
рішення до даної
про розширення або
ліцензії у зв'язку з
спеціальності)
звуження
реорганізацією
провадження
закладу/відокремл
освітньої діяльності
еного структурного
підрозділу

Підготовка докторів філософії
1

01

Освіта

011

Науки про освіту

20

наказ МОН №655 від
10.06.2016

Місце провадження освітньої діяльності:
21100, Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Острозького, 32
Найменування юридичної особи
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):
Рішення МАК від 17 червня 1993 р., протокол №5/6
Рішення колегії Міносвіти України від 23.06.1993 р., протокол № 13/2
Рішення МАК від 20 квітня 1995 р., протокол № 17 (наказ Міносвіти України 11.05.1995 р. № 126)
Рішення ДАК від 17 грудня 1996 р. протокол № 5
Рішення ДАК від 09 червня 1998 р., протокол № 14
Рішення ДАК від 09 лютого 1999 р., протокол № 18
Рішення ДАК від 13 квітня 1999., протокол № 19
Рішення ДАК від 11 липня 2000 р., протокол № 28
Рішення ДАК від 17 травня 2001 р., протокол № 33
Рішення ДАК від 10 червня 2003 р., протокол № 45 (наказ МОН від 23.06.2003 р. № 401)
Рішення ДАК від 19 квітня 2005 р., протокол № 55 (наказ МОН від 27.04.2005 р. № 853-Л)
Рішення ДАК від 11 жовтня 2005 р., протокол № 57 (наказ МОН від 25.10.2005 р. № 1998-Л)
Рішення ДАК від 22 червня 2006 р., протокол № 61 (наказ МОН від 29.06.2006 р. № 2043-Л)
Рішення ДАК від 01 липня 2008 р., протокол № 72 (наказ МОН від 07.07.2008 р. № 2180-Л)
Рішення ДАК від 16 грудня 2008 р., протокол № 74 (наказ МОН від 23.12.2008 р. № 2625-Л)
Рішення ДАК від 07 травня 2009 р., протокол № 77 (наказ МОН від 12.06.2009 р. № 2411-Л)
Рішення ДАК від 06 липня 2012 р., протокол № 97 (наказ МОН від 13.07.2012 р. № 2325л)
Рішення Акредитаційної комісії від 29 листопада 2012 р., протокол № 99 (наказ МОН від 06.12.2012 р. № 2688л)
Рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р., протокол № 104 (наказ МОН від 04.06.2013 р. № 2070л)
Рішення Акредитаційної комісії від 27 червня 2013 р., протокол № 105 (наказ МОН від 01.07.2013 р. № 2494л)

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

ПІБ посадової
Дата і номер
особи, яка
рішення про
внесла запис до
анулювання ліцензії
ліцензійного
(наказ МОН)
реєстру

Рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 р., протокол № 109 (наказ МОН від 11.06.2014 р. № 2323л)
Рішення Акредитаційної комісії від 08 липня 2014 р., протокол № 110 (наказ МОН від 15.07.2014 № 2642л)
Рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 року, протокол №117 (наказ МОН від 03.07.2015 №1683л)
Рішення Акредитаційної комісії від 17 листопада 2015 року, протокол № 119 (наказ МОН від 30.11.2015 №1931л)
Рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р., протокол № 121 (наказ МОН від 21.06.2016 №79-А)
наказ МОН № 60л від 24.03.2017
наказ МОн від 20.03.2017 № 58-л "Про переоформлення ліцензій"
наказ МОН від 10.06.2016 № 655
наказ МОН від 23.06.2016 № 707
наказ МОН від 21.07.2017 № 160-л
наказ МОН від 29.11.2017 № 378-л
наказ МОН від 21.12.2017 № 491-л
наказ МОН від 26.05.2017 № 111-л
наказ МОН №113-л від 02.06.2017
наказ МОН №138-л від 03.07.2017
наказ МОН №129-л від 15.02.2018
наказ МОН від 21.02.2018 № 139-л
Наказ МОН від 14.03.2018 № 242-л
наказ МОН від 03.05.2018 № 554-л
Наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л
Наказ МОН від 20.03.2019 № 190-л
Наказ МОН від 09.04.2019 № 262-л
Наказ МОН від 24.04.2019 № 356-л
Наказ МОН від 15.05.2019 № 509-л
Наказ МОН від 29.05.2019 № 718-л

Наказ МОН від 18.07.2019 № 944-л
Наказ МОН від 25.09.2019 № 960-л
Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л
Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л
Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л

