
Відомості щодо права провадження освітньої діяльності суб'єктів освітньої діяльності  у сфері післядипломної освіти 

№ 

з/п
Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код   

юридичної 

особи             

Місцезнаходження 

юридичної особи    
Вид освітньої діяльності

Вид освітньої 

діяльності     

Ліцензова

ний обсяг                        

(всього на 

рік (осіб)       

Рішення про видачу ліцензії (протокол АКУ, 

наказ МОН в якому приймалося рішення) 

Термін дії 

ліцензії

Серія 

ліцензії, 

що 

видана 

на 

паперов

ому 

носії

Номер 

ліцензії, 

що  

видана 

на 

паперов

ому 

носії

Дата видачі 

ліцензії на 

паперовому 

носії

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

1 Комунальна установа "Одеський 

обласний центр екстреної 

медичної допомоги і медицини 

катастроф"

20991240 65026 м. Одеса, вул. Гаванна, 

б. 1

Підвищення кваліфікації немедичного  

персоналу, рятувальників і працівників, 

професійні обов’язки яких пов’язані з 

експлуатацією автомобільного, залізничного, 

водного та повітряного транспорту, 

військвослужбовців

підвищення 

кваліфікації

545

ДАК від 30 березня 2010 р., протокол №82 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529258 11.06.2010

2

Комунальний вищий навчальний 

заклад "Первомайський медичний 

коледж"
02011462

55200 Миколаївська обл., м. 

Первомайськ, вул. 

Грушевського, б. 50

Підвищення кваліфікації на курсах масажу у  

галузі знань 1201 Медицина підвищення 

кваліфікації

90
ДАК від 30 березня 2010 р., протокол № 82 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р. №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529259 11.06.2010

3 Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників юстиції

26195879 01030 м. Київ, вул. Михайла 

Коцюбинського, б. 12

Підвищення кваліфікації працівників 

юридичних та кадрових служб підприємств, 

установ і організацій та нотаріусів в галузі 

знань 0304 «Право»

підвищення 

кваліфікації 

працівників

750
ДАК від 30 березня 2010 р., протокол  № 82 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р. №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529278 14.06.2010

4 Клінічна лікарня "Феофанія" 

Державного управління справами

05415792 03680 м. Київ, вул. Академіка 

Заболотного, б. 21

Підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів зі спеціальності 5.12010102 

«Сестринська справа»

підвищення 

кваліфікації

200 ДАК від 30 березня 2010 р., протокол №82 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р. №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529273 11.06.2010

5 Чернігівський базовий медичний 

коледж Чернігівської обласної 

ради

02011723 14000 м. Чернігів, вул. 

П'ятницька, б. 42

Підвищення кваліфікації фахівців з 

лікувального масажу
підвищення 

кваліфікації

200 ДАК від 30 березня 2010р., протокол №82 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р.  №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529612 29.06.2010

6 Ніжинський медичний коледж 

Чернігівської обласної ради

02011717 16600 Чернігівська обл., м. 

Ніжин, вул. Леніна, б. 18

Підвищення кваліфікації фахівців з 

лікувального масажу
молодшого 

спеціаліста

200 ДАК від 30 березня 2010р., протокол №82 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р.  №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529613 29.06.2010

7 Закарпатський базовий 

державний медичний коледж

02010706 90400 Закарпатська обл., м. 

Хуст, вул. Львівська, б. 143

Підвищення кваліфікації медичних 

працівників з напрямів 1101 Медицина та 

1102 Фармація

підвищення 

кваліфікації 

медичних 

працівників

750
ДАК від 30 березня 2010 р., протокол №82 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529249 11.06.2010

8

Полтавська академія неперервної 

освіти

ім. М. В. Остроградського

22518134

Україна, 36014, Полтавська 

обл., місто Полтава, 

ВУЛИЦЯ СОБОРНОСТІ, 

будинок 64-Ж

Підвищення кваліфікації фахівців за 

напрямом 

 0101 Педагогічна освіта

Підвищення 

кваліфікації 
5500

АК від 08 липня 2014 р., протокол №110 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 №2642л)

01.07.2019 АЕ 458794 05.08.2014

9 Берегівський медичний коледж 02010735 90200 Закарпатська обл., м. 

Берегово, вул. Мукачівська, 

б. 3

Розширення профілю (підвищення 

кваліфікації) молодших медичних та 

фармацевтичних спеціалістів у галузях знань 

1201 Медицина, 1202 Фармація

Розширення 

профілю 

(підвищення 

кваліфікації) 

1500
ДАК від 30 березня 2010 р., протокол №82 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р. №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529247 11.06.2010

10 Державне підприємство 

"Кримський науково-виробничий 

центр стандартизації, метрології 

та сертифікації"

04725964 95600 м. Сімферополь, вул. 

ім. газети "Кримська правда", 

б. 61

Підвищення кваліфікації фахівців за 

програмами:

«Стандартизація та постановка продукції на 

виробництво», «Сучасні системи управління в 

організаціях» , «Метрологічне забезпечення 

вимірювань у сфері охорони здоров’я

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців за 

програмами

300

ДАК від 30 березня 2010 р., протокол №82 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р. №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529252 11.06.2010

11 Державна навчально-наукова  

установа "Академія фінансового 

управління"

35531764 01034 м. Київ, вул. Олеся 

Гончара, б. 46/48

Підвищення кваліфікації викладачів 

економічних дисциплін

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців 

100 ДАК від 25 лютого 2010 р., протокол №81 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2010 № 516-Л)

01.07.2015 АВ 506636 11.03.2010

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10



Підвищення кваліфікації керівників 

державних підприємств, установ, організацій 

за напрямом 1501 «Державне управління»

100
ДАК від 25 лютого 2010 р., протокол №81 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2010 № 516-Л)

Підвищення кваліфікації держаних 

службовців V-VII категорії посад за 

напрямом 1501 «Державне управління»

700 ДАК від 25 лютого 2010 р., протокол №81 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2010 № 516-Л)

12 Державна установа 

"Національний інститут серцево-

судинної хірургії імені М. М. 

Амосова Академії медичних наук 

України"

05493562 03110 м. Київ, вул. Амосова, 

б. 6

Підвищення кваліфікації іноземних громадян 

у клінічній ординатурі за базовим 

акредитованим напрямом  1101 «Медицина» 

за спеціалізаціями «Хірургія серця і 

магістральних судин»,  «Кардіологія»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

5

ДАК від 25 лютого 2010р., протокол №81 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2010 № 516-Л)

01.07.2015 АВ 529502 10.06.2010

Підвищення кваліфікації іноземних громадян 

на курсах інформації і стажування за базовим 

акредитованим напрямом  1101 «Медицина» 

за спеціалізаціями «Хірургія серця і 

магістральних судин»,  «Кардіологія»

10

ДАК від 25 лютого 2010р., протокол №81 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.03.2010 № 516-Л)

13 Комунальний заклад охорони 

здоров'я "Харківський базовий 

медичний коледж № 1"

02010913 61002 м. Харків, вул. 

Революції, б. 3

Розширення профілю (підвищення 

кваліфікації та спеціалізації) молодших 

спеціалістів за спеціальностями галузі знань 

1201 Медицина

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

3900
ДАК від 23 березня 2012 р., протокол №94 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.03.2012 №1025-Л)

23.03.2017 АД 034647 04.05.2012

Розширення профілю (підвищення 

кваліфікації та спеціалізації) бакалаврів за 

спеціальностями галузі знань 1201 Медицина

100
ДАК від 23 березня 2012 р., протокол №94 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.03.2012 №1025-Л)

14 Український центр підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів лісового 

господарства

04600760 08150 Київська обл., м. 

Боярка, вул. Лісодослідна, б. 

2

Підвищення кваліфікації працівників 

державних лісогосподарських підприємств, 

установ, організацій в галузі знань 0305 

«Економіка та  підприємництво»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

400

ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол №95 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 27.04.2012 №1485-Л)

26.04.2017 АД 034902 28.05.2012

Підвищення кваліфікації працівників 

державних лісогосподарських підприємств, 

установ, організацій в галузі знань 0901 

«Сільське господарство і лісництво»

1100

ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол №95 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 27.04.2012 №1485-Л)

(для Карпатського регіонального 

навчального центру)

для центру - 

36449582

адреса центру: 76018 м. Івано-

Франківськ, вулиця 

Грушевського, будинок 31

Підвищення кваліфікації працівників 

державних лісогосподарських підприємств, 

установ, організацій в галузі знань 0901 

«Сільське господарство і лісництво»

220

ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол №95 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 27.04.2012 №1485-Л)

15 Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти Житомирської обласної 

ради

02139713 10014 м. Житомир, вул. 

Михайлівська, б. 15

Підвищення кваліфікації фахівців з галузі 

знань 0101 Педагогічна освіта
Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

5000
протокол №94 (наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 30.03.2012 №1025-

Л)

23.03.2017 АД 034905 28.05.2012

16 Клінічна лікарня "Феофанія" 

Державного управління справами

05415792 03680 м. Київ, вул. Академіка 

Заболотного, б. 21

Підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів з галузі знань 1201 Медицина
Підвищення 

кваліфікації

200 ДАК від 23 березня 2012 р., протокол №94 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.03.2012 №1025-Л)

01.07.2015 АД 034545 24.04.2012

17 Запорізький юридичний інститут 

Дніпропетровського державного 

університету внутрішніх справ

24523731 69006 м. Запоріжжя, Північне 

шосе, б. 113

Підвищення кваліфікації фахівців за 

акредитованим напрямом 0601 «Право»  за 

спеціальністю 7.060101 «Правознавство»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

300
ДАК від 26 травня 2010 р., протокол №83 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

29.06.2010 №1784-Л)

01.07.2015 АВ 552639 18.10.2010

18 Державна установа "Інститут 

стоматології Академії медичних 

наук України"

02012102 65026 м. Одеса, вул. 

Рішельєвська, б. 11

Підвищення кваліфікації фахівців зі 

спеціальності 8.110106 «Стоматологія» через 

клінічну ординатуру, курси інформації та 

стажування 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

100
ДАК від 26 травня 2010 р., протокол №83 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

29.06.2010 р.  №1784-Л)

01.07.2015 АВ 552649 25.10.2010



19 Комунальний навчальний заклад 

«Івано-Франківський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 

організацій»

25064751 76018 м. Івано-Франківськ, 

вул. Незалежності, б. 46

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління» 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1500

ДАК від 5 жовтня 2010 р., протокол №85 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2010р. №2035-Л)

01.07.2015 АВ 529540 07.12.2010

20 Кременецький обласний 

гуманітарно-педагогічний 

інститут ім. Тараса Шевченка

02125556 47003 Тернопільська обл., м. 

Кременець, вул. Ліцейна, б. 1, 

корп. 1

Підвищення кваліфікації спеціалістів зі 

спеціальності 7.010101 Дошкільне виховання, 

5.010101 Дошкільна освіта

Молодшого 

спеціаліста, 

бакалавра, 

спеціаліста, 

магістра

50

ДАК від 26 травня 2010 р., протокол №83 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

29.06.2010 №1784-Л)

01.07.2015 АВ 552842 08.12.2010

Підвищення кваліфікації спеціалістів зі 

спеціальності 7.01010101 Дошкільна освіта, 

5.01010101 Дошкільна освіта

50 ДАК від 26 травня 2010 р., протокол №83 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

29.06.2010 №1784-Л)

21 Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти 

02139802 29000 м. Хмельницький, 

майдан Незалежності, б. 1

Підвищення кваліфікації  керівних та 

педагогічних працівників дошкільних і 

загальноосвітніх навчальних закладів

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

9000 ДАК від 26 травня 2010р., протокол №83 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

29.06.2010 р.  №1784-Л)

01.07.2015 АВ 552641 18.10.2010

22 "Гадяцьке училище культури ім. І. 

П. Котляревського"

02214283 37300 Полтавська обл., м. 

Гадяч, Площа Соборна, б. 9 

"А"

Підвищення кваліфікації за акредитованими 

напрямами (спеціальностями)
Молодшого 

спеціаліста

500 ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552360 01.10.2010

23 Інститут післядипломної освіти 

"Укрстено" у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю

16288173 13150 м. Київ, вул. Горького, 

б. 97

0501 Інформатика та обчислювальна техніка 

6.050101 Комп’ютерні науки Підвищення 

кваліфікації фахівців за програмами: 1. 

Комп'ютеризовані системи обробки 

інформації та управління 2.Комп'ютерні 

технології в рекламі та видавництві 3. 

Комп'ютер для інженера 4. Використання 

комп'ютерних технологій в 

бухгалтерськомуобліку та аудиті 5. 

Комп'ютерний дизайн інтер'єру, меблів, 

ландшафту 6. Комп'ютеризовані системи 

обробки інформації та управління 

енергозберігаючими технологіями

Підвищення 

кваліфікації

320

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552340 21.09.2010

24 Державне підприємство 

Міністерства оборони України 

"Одеське авіаційно-ремонтне 

підприємство "Одесавіаремсервіс”

07756801 65121 м. Одеса, пр-т 

Маршала Жукова, б. 32 А

Підвищення кваліфікації льотчиків з 

практичним перенавчанням за напрямом 

підготовки 1001 «Авіація та космонавтика»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

60

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552262 20.08.2010

25 Хмельницький базовий медичний 

коледж

02010965 29000 м. Хмельницький, вул. 

Проскурівська, б. 37

Підвищення кваліфікації молодших 

спеціалістів з напряму 1101 "Медицина"
Молодшого 

спеціаліста

3000 ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 529972 20.07.2010

26 Державна установа «Інститут 

патології хребта та суглобів імені 

професора М.І. Ситенка Академії 

медичних наук України»

02012214 61024 м. Харків, вул. 

Пушкінська, б. 80

Підвищення кваліфікації іноземних громадян 

за напрямом 1101 «Медицина» 8.110104 

Лікувальна справа за спеціалізацією 

«Ортопедія і травматологія»

Підвищення 

кваліфікації

25

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 529881 01.11.2010

27 Хмельницький центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій"

26292968 29000 м. Хмельницький, вул. 

Театральна, б. 8

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузі знань (напряму 

підготовки) 1501 «Державне управління» 

Підвищення 

кваліфікації

2500

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010 №1850-Л)

01.07.2015 АВ 529898 08.11.2010



28 Хмельницький обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій"

26292968 29000 м. Хмельницький, вул. 

Театральна, б. 8

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузі знань (напряму 

підготовки) 1501 «Державне управління» 

Підвищення 

кваліфікації

2500

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552312 07.09.2010

29 Черкаський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій

24349167 18002 м. Черкаси, вул. Байди 

Вишневецького, б. 17

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування,  державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації

2500

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010 №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552309 07.09.2010

30 Запорізький центр перепідготовки 

і підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ 

та організацій

19279973 69107 м. Запоріжжя, пр-т 

Леніна, б. 162

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій  галузі знань (напряму 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації

2500

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 529937 08.10.2010

31 Державний заклад 

післядипломної освіти 

"Волинський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій"

20123360 43024 м. Луцьк, пр-т 

Відродження, б. 24

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузі знань (напряму 

підготовки) 1501 «Державне управління» 
Підвищення 

кваліфікації

3000

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552311 07.09.2010

32 Донецький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти

02135804 ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, 

КРАМАТОРСЬК, вулиця 

Василя Стуса, 47; Поштовий 

індекс: 84301

Підвищення кваліфікації працівників освіти
Підвищення 

кваліфікації 

працівників освіти

8800
ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010р. 

№1850-Л)

01.07.2015 АЕ 636416 18.05.2015

33 Комунальний заклад 

«Чернігівський центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій"

25571198 14000 м. Чернігів, пр-т Миру, 

б. 43

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 "Державне управління"

Підвищення 

кваліфікації

2000

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552248 18.08.2010

34 Комунальний навчальний заклад 

"Київський міський центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій"

24587955 03150 м. Київ, вул. 

Лабораторна, б. 1/62 А

Підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та керівників, працівників 

державних підприємств, установ, організацій 

за напрямом 1501 Державне управління 
Підвищення 

кваліфікації

2000

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552249 18.08.2010

35 Державний заклад 

післядипломної освіти "Сумський 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 

організацій"

24008503 40030 м. Суми, пл. 

Незалежності, б. 2

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»
Підвищення 

кваліфікації

2600

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552394 11.10.2010



36 Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти

02136376 76018 м. Івано-Франківськ, 

пл. Міцкевича, б. 3

Підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів та установ освіти 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

5500
ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552808 02.11.2010

37 Херсонський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій

24114079 73000 м. Херсон, пл. 

Свободи, б. 1

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

2500

ДАК від 05 жовтня 2010 р., протокол №85 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2010 №2035-Л)

01.07.2015 АВ 552924 07.12.2010

38 Заклад післядипломної освіти 

«Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

при Київській 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ»

25267141 01196 м. Київ, пл. Лесі 

Українки, б. 1, офіс 332

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

2000

ДАК від 05 жовтня 2010 р., протокол №85 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2010 №2035-Л)

01.07.2015 АВ 552833 07.12.2010

39 Державний навчальний заклад 

«Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ та 

організацій Кіровоградської 

обласної державної адміністрації»

22226294 25006 м. Кіровоград, вул. 

Карла Маркса, б. 55

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»
Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1800

ДАК від 05 жовтня 2010 р., протокол №85 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2010 №2035-Л)

01.07.2015 АВ 552835 07.12.2010

40 Комунальний навчальний заклад 

«Чернівецький регіональний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ та 

організацій

21438382 58001 м. Чернівці, вул. 

Червоноармійська, б. 5

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

2500

ДАК від 05 жовтня 2010 р., протокол №85 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2010 №2035-Л)

01.07.2015 АВ 552828 07.12.2010

41 Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

Житомирської обласної державної 

адміністрації та 

Житомирської обласної ради

24700541 10014 м. Житомир, б-р 

Новий, б. 5

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»
Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

2000

ДАК від 05 жовтня 2010 р., протокол №85 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2010 №2035-Л)

01.07.2015 АВ 552834 07.12.2010

42 Комунальний навчальний заклад 

"Рівненський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ 

та організацій"

23310559 33028 м. Рівне, м-н Просвіти, 

б. 2

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»
Підвищення 

кваліфікації 

2000

ДАК від 05 жовтня 2010 р., протокол №85 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2010 №2035-Л)

01.07.2015 АВ 552870 16.11.2010



43 Донецький обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій

24639346 83105 м. Донецьк, б-р 

Пушкіна, б. 32

Підвищення кваліфікації працівників органів

державної влади, органів місцевого

самоврядування, державних підприємств,

установ та організацій галузі знань, напряму

підготовки 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

4000

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508630 26.04.2011

44 Чернівецький регіональний 

навчально-консультативний центр 

кадрів АПК

31161683 58026 м. Чернівці, вул. 

Каштанова, б. 53

Підвищення кваліфікації спеціалістів установ, 

підприємств і організацій АПК за галузями 

знань: 0901  Сільське господарство і 

лісництво 1001  Техніка та енергетика 

аграрного виробництва 1101  Ветеринарія

Підвищення 

кваліфікації 

500

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508645 06.05.2011

45 "Тернопільський регіональний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 

організацій"

23590263 46006 м. Тернопіль, вул. 

Шпитальна, б. 7

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

1700

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508903 31.05.2011

46 Державний навчальний заклад 

післядипломної освіти 

"Навчально-методичний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації спеціалістів з питань 

фінансового моніторингу в сфері 

боротьби з легалізацією 

(відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванням тероризму"

33695210 04050 м. Київ, вул. 

Білоруська, б. 24

Підвищення кваліфікації фахівців з питань 

фінансового моніторингу у сфері запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванню тероризму
Підвищення 

кваліфікації

2000

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508399 29.04.2011

47 Державний навчальний заклад 

"Рівненський обласний 

навчальний центр підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів АПК"

00914355 33028 м. Рівне, вул. 

Драгоманова, 27

Підвищення кваліфікації керівників та 

фахівців агропромислового комплексу з 

питань агрономії, тваринництва, механізації 

та охорони праці, економіки та основ 

управління за галуззю знань 0901 "Сільське 

господарство і лісництво"

Підвищення 

кваліфікації

2000

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508400 29.04.2011

48 Комунальний заклад "Луганський 

обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 

організацій"

24192286 91040 м. Луганськ, кв. 

Ватутіна, б. 15А

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації

3000

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508681 27.05.2011

49 Хмельницький центр підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

кадрів Державної митної служби 

України

14167175 29018 м. Хмельницький, вул. 

Тернопільська, б. 13/3

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»  

працівників Державної митної служби 

України

Підвищення 

кваліфікації

3100

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508410 05.05.2011

50 Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ та 

організацій Вінницької області

23109018 21100 м. Вінниця, вул. 

Театральна, б. 15, к. 203

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації

2000

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508417 06.05.2011



51 Національний науковий центр 

"Інститут кардіології імені 

академіка М. Д. Стражеска"

02011893 03151 м. Київ, вул. 

Народного ополчення, б. 5

Підвищення кваліфікації фахівців зі 

спеціальностей «Кардіологія», 

«Ревматологія» через клінічну ординатуру, 

курси інформації та стажування

Підвищення 

кваліфікації

60
ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508389 22.04.2011

52 Державне госпрозрахункове 

видавничо-поліграфічне 

підприємство "Зовнішторгвидав 

України"

02426097 01054 м. Київ, вул. 

Воровського, б. 22

Підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

державних закупівель Підвищення 

кваліфікації

3000
ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.06.2011 №2128-Л)

01.07.2016 АГ 508915 23.06.2011

53 Інститут післядипломної освіти 

спеціалістів морського і річкового 

транспорту

01126008 65125 м. Одеса, вул. Канатна, 

б. 42

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань «Транспорт і транспортна 

інфраструктура» з напряму «Морський та 

річковий транспорт»

Підвищення 

кваліфікації

150
ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.06.2011 №2128-Л)

01.07.2016 АВ 585871 15.07.2011

54 Комунальний заклад "Центр 

післядипломної освіти молодших 

спеціалістів з медичною та 

фармацевтичною освітою" 

Дніпропетровської обласної ради

19157023 49061 м. Дніпропетровськ, 

вул. Героїв Сталінграда, б. 

23А

Підвищення кваліфікації молодших медичних 

працівників у галузях знань1201 «Медицина» 

та  1202 «Фармація» Підвищення 

кваліфікації

3000

Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., 

протокол № 115 (наказ МОН України від 

14.04.2015 № 553л)

01.07.2020 АЕ 636352 15.04.2015

55 Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області

20098449 21100 м. Вінниця, вул. 

Київська, б. 46

Підвищення кваліфікації викладачів 

спеціальних дисциплін професійно-технічних 

навчальних закладів

Підвищення 

кваліфікації

200 Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., 

протокол № 115 (наказ МОН України від 

14.04.2015 № 553л)

01.07.2017 АЕ 636525 18.05.2015

Підвищення кваліфікації вихователів 

гуртожитків професійно-технічних 

навчальних закладів

50 Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., 

протокол № 115 (наказ МОН України від 

14.04.2015 № 553л)

01.07.2017

Підвищення кваліфікації майстрів 

виробничого навчання професійно-технічних 

навчальних закладів

200 Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., 

протокол № 115 (наказ МОН України від 

14.04.2015 № 553л)

01.07.2017

Підвищення кваліфікації працівників 

бухгалтерсько-економічного профілю

150 Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., 

протокол № 115 (наказ МОН України від 

14.04.2015 № 553л)

01.07.2017

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників загальноосвітнього циклу, 

методистів, старших майстрів

500 Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., 

протокол № 115 (наказ МОН України від 

14.04.2015 № 553л)

01.07.2020

56 Державний гемологічний центр 

України 

21587162 04119 м. Київ, вул. 

Дегтярівська, б. 38-44

Підвищення кваліфікації фахівців за 

програмами підготовки експертів-гемологів 

та експертів-оцінювачів

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

300 ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.06.2011 №2128-Л)

01.07.2016 АГ 508935 01.07.2011

57 "Миколаївський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій"

22439951 54017, м. Миколаїв, вулиця  

Шевченка, будинок 64

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

2600

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508439 17.05.2011

58 Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти

02139723 88000 м. Ужгород, вул. 

Волошина, 35

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників
Підвищення 

кваліфікації 

4000 ДАК від 26 січня 2012 р., протокол №92 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 02.02.2012 №-265Л)

01.07.2017 АГ 582898 15.02.2012

59 Кримський центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

при Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим

24034587 95034 м. Сімферополь, вул. 

Київська, б. 81

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузі знань 1501 

«Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

2000

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

24.11.2016 АГ 582825 23.01.2012



60 Державний навчальний заклад 

«Закарпатський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

керівників державних 

підприємств, установ і 

організацій»

22104875 88000 м. Ужгород, вул. 

Собранецька, 150

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузі знань 1501 

«Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

500

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

24.11.2016 АГ 582812 16.01.2012

61 Черкаський політехнічний 

технікум

05407864 18000 м. Черкаси, вул. Ільїна, 

б. 226

Підвищення кваліфікації керівників середньої 

ланки енергетичних підприємств та 

молодших спеціалістів з акредитованої 

спеціальності 5.05070104  Монтаж i 

експлуатація електроустаткування 

підприємств i цивільних споруд

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

180

ДАК від 23 лютого 2012 р., протокол №93 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 28.02.2012 №-571Л)

23.02.2017 АВ 617519 09.04.2012

Підвищення кваліфікації керівників середньої 

ланки енергетичних підприємств та 

молодших спеціалістів за акредитованою 

спеціальністю 5.10010102 Монтаж, 

обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в агропромисловому комплексі

120

ДАК від 23 лютого 2012 р., протокол №93 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 28.02.2012 №-571Л)

23.02.2017

62 Інститут післядипломної освіти 

спеціалістів морського і річкового 

транспорту

01126008 65125 м. Одеса, вул. Канатна, 

б. 42

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань «Транспорт і транспортна 

інфраструктура» з напряму «Морський та 

річковий транспорт»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

150 

(всього на 

рік 900)

ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.06.2011 №2128-Л)

01.07.2016 АД 034632 24.04.2012

63 Львівський науково-практичний 

центр професійно-технічної освіти 

Національної Академії 

педагогічних наук України

20842362 79008 м. Львів, вул. Максима 

Кривоноса, б. 10

Підвищення кваліфікації, спеціалізації 

керівних і педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1500
Акредитаційної комісії  від 31 січня 2013 р., 

протокол № 101 (наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 р. 

№ 300л)

31.01.2018 АД 073469 26.02.2013

64 Полтавський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій

24394311 36039 м. Полтава, вул. 

Фрунзе, б. 49

Підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та керівників, працівників 

державних підприємств, установ, організацій 

за напрямом 1501 Державне управління 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

2000

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АВ 552266 25.08.2010

65 Комунальний заклад 

"Севастопольський центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ 

та організацій"

24024637 99008 м. Севастополь, пл. 

Повсталих, б. 6

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління» 

Підвищення 

кваліфікації 

2000

ДАК від 5  жовтня 2010 р., протокол №85 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2010р. №2035-Л)

01.07.2015 АГ 508016 06.12.2010

66 Центр підвищення кваліфікації з 

іноземних мов

38388422 01103 м. Київ, бульвар 

Дружби народів, б. 28

Підвищення кваліфікації фахівців в галузі 

іноземних мов з напряму 6.020303 

«Філологія»

Підвищення 

кваліфікації 

150 ДАК від 28 вересня 2011 р., протокол №90 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.09.2011 №2660-Л)

01.07.2016 АД 072699 25.09.2012

67 Обласний центр підвищення 

кваліфікації працівників культури, 

мистецтва та туризму 

Житомирської обласної ради

37520393 10014 м. Житомир, вул. Мала 

Бердичівська, б. 25

Підвищення кваліфікації працівників 

культури та мистецтва з напряму 0201 

Культура, 0202 Мистецтво

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

700
ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

24.11.2016 АГ 582492 15.12.2011

68 Державний заклад 

післядипломної освіти «Центр 

підвищення кваліфікації керівних 

працівників та спеціалістів 

промисловості»

00275955 03118 м. Київ, вул. 

Кустанайська, б. 6

Підвищення кваліфікації користувачів ПК у 

галузі знань 0501 «Інформатика та 

обчислювальна техніка»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

200

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

20.12.2011 АГ 582500 24.11.2016



69 Державна наукова установа 

«Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної 

медицини» Державного 

управління справами

05415786 01014 м. Київ, вул. Верхня, б. 

5

Підвищення кваліфікації медичних 

працівників та інших фахівців, що не мають 

медичної освіти з невідкладної медичної 

допомоги в екстрених ситуаціях

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1000

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

24.11.2016 АГ 582704 21.12.2011

70 Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників

02139133 18003 м. Черкаси, вул. 

Бидгощська, б. 38/1

Підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів, навчально-допоміжного 

персоналу дошкільних, загальноосвітніх, 

інтернатних, позашкільних навчальних 

закладів та установ освіти

Підвищення 

кваліфікації 

4000

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

30.12.2011 АГ 582646 01.07.2016

71 Державна установа "Інститут 

травматології та ортопедії 

Академії медичних наук України"

02012007 01054 м. Київ, вул. 

Воровського, б. 27

Підвищення кваліфікації лікарів у клінічній 

ординатурі та на курсах інформації та 

стажування у галузі знань «Медицина» за 

спеціальністю «Лікувальна справа» 

(спеціалізація «Травматологія та ортопедія»)

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

350

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

24.11.2016 АГ 582714 27.12.2011

72 Національний інститут раку 02011976
03022 м. Київ, вул. 

Ломоносова, б. 33/43

Підвищення кваліфікації фахівців на курсах 

інформації і стажування (за спеціалізаціями 

онкологія, онкохірургія, онкогінекологія, 

радіонуклідна діагностика, променева терапія, 

анестезіологія, рентгенологія, патологічна 

анатомія, гематологія)

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

120

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АГ 508976 15.07.2011

Підвищення кваліфікації фахівців зі 

спеціальності «Лікувальна справа» у клінічній 

ординатурі (за спеціалізаціями онкологія, 

онкохірургія, онкогінекологія, радіонуклідна 

діагностика, променева терапія)

10

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016

Підвищення кваліфікації фахівців на курсах 

інформації і стажування (за спеціалізаціями 

онкологія, онкохірургія, онкогінекологія, 

радіонуклідна діагностика, променева терапія, 

анестезіологія, рентгенологія, патологічна 

анатомія, гематологія)

150

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016

73
Київський медичний коледж ім. 

П. І. Гаврося
02010764

03126 м. Київ, вул. Академіка 

Білецького, б. 16

Підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів з напряму підготовки 1201 

«Медицина»

Підвищення 

кваліфікації
4000

ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.06.2011 №2128-Л)

01.07.2016 АВ 586502 01.08.2011

74

Приватний вищий навчальний 

заклад "Міжнародний інститут 

глибинної психології"

33102441
01015 м. Київ, вул. Івана 

Мазепи, б. 34

Підвищення кваліфікації спеціалістів різних 

галузей зі спеціальності 7.03010301 

«Практична психологія» 

Підвищення 

кваліфікації
100

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АГ 582009 14.09.2011

75

Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівних 

кадрів Міністерства доходів і 

зборів України

31115684
03061 м. Київ, вул. Шепелєва, 

б. 3

Підвищення кваліфікації державних 

службовців та керівників державних 

підприємств, установ і організацій за 

напрямом 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

3000

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АЕ 285284 08.11.2013

76

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Інститут експертизи та 

управління власністю"

22451370
65082 м. Одеса, вул. Гоголя, 

б. 12

підвищення кваліфікації оцінювачів за 

напрямами оцінки, програмами: 

«Оцінка об’єктів у матеріальній формі»

Підвищення 

кваліфікації
280

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АВ 585886 15.07.2011

«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 

цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів, у тому числі прав на 

об’єкти інтелектуальної власності»

140

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

«Експертна грошова оцінка земельних 

ділянок»
45

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

та  підвищення кваліфікації спеціалістів ринку 

нерухомого майна (у тому числі управління 

нерухомістю) за  програмами галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво»

35

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)



77 Національний інститут раку 02011976
03022 м. Київ, вул. 

Ломоносова, б. 33/43

Підвищення кваліфікації фахівців на курсах 

інформації і стажування (за спеціалізаціями 

онкологія, онкохірургія, онкогінекологія, 

радіонуклідна діагностика, променева терапія, 

анестезіологія, рентгенологія, патологічна 

анатомія, гематологія)

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

120

ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.06.2011 №2128-Л)

01.07.2016 АГ 508945 14.07.2011

Підвищення кваліфікації фахівців зі 

спеціальності «Лікувальна справа» у клінічній 

ординатурі (за спеціалізаціями онкологія, 

онкохірургія, онкогінекологія, радіонуклідна 

діагностика, променева терапія)

10

ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.06.2011 №2128-Л)

78

Комунальний заклад

"Запорізький медичний коледж" 

Запорізької обласної ради 

02011290
69103  м. Запоріжжя, 

шосе Оріхівське, б. 14

Підвищення кваліфікації та спеціалізації 

молодших спеціалістів галузей знань 1202 

«Фармація»

Підвищення 

кваліфікації
60

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АВ 586028 11.08.2011

Післядипломна освіта по спеціалізації 

молодших спеціалістів з медичною освітою 

галузі знань 1201 Медицина

270

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

Післядипломна освіта по підвищенню 

кваліфікації молодших спеціалістів з 

медичною освітою галузі знань 1201 

Медицина

3070

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

79

Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації керівних 

кадрів органів Державної 

податкової служби України 

31115684
03061 м. Київ, 

вул. Шепелєва, 3

Підвищення кваліфікації державних 

службовців та керівників державних 

підприємств, установ і організацій за 

напрямом 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації
3000

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АВ 586108 22.07.2011

80

Державне підприємство "Центр 

професійного навчання" 

Державної податкової 

адміністрації України

00914467

08711 Київська обл., 

смт Козин, вул. 

Солов’яненка, б. 308

Підвищення кваліфікації державних 

службовців та керівників державних 

підприємств, установ і організацій за 

напрямом 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації
900

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АВ 586109 22.07.2011

81 Міністерство економіки України 00014769
01008 м. Київ, 

вул. Грушевського, б. 12/2

Підвищення кваліфікації фахівців в галузі 

іноземних мов з напряму 6.020303 

«Філологія»

Підвищення 

кваліфікації
150

ДАК від 28 вересня 2011 р., протокол №90 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.09.2011 №2660л)

01.07.2016 АГ 582408 13.10.2011

82

Комунальний заклад 

«Чернігівський центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади,

органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств,

установ і організацій»

25571198
14000 м. Чернігів,

пр-т Миру, б. 43

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 "Державне управління"

Підвищення 

кваліфікації
2000

ДАК від 28 вересня 2011 р., протокол №90 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.09.2011 №2660л)

01.07.2015 АГ 582409 13.10.2011

Підвищення кваліфікації з англійської мови 

для працівників органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування (фахівців з 

питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції) напряму підготовки 6.020303 

«Філологія»

56

ДАК від 28 вересня 2011 р., протокол №90 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.09.2011 №2660л)

01.07.2016

83

Державна установа «Інститут 

медичної радіології ім. С. П. 

Григор’єва Академії медичних 

наук України»

02012177
61024 м. Харків, 

вул. Пушкінська, б. 82

Підвищення кваліфікації спеціалізованої 

підготовки з медицини, курсів стажування за 

фахом «Радіологія»

Підвищення 

кваліфікації
30

ДАК від 28 вересня 2011 р., протокол №90 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 30.09.2011 №2660л)

01.07.2016 АГ 582566 10.11.2011

84

Тернопільський обласний 

комунальний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти

02139788
46027  м. Тернопіль, 

вул. Громницького, б. 1

Підвищення кваліфікації  керівних і  

педагогічних кадрів  допоміжного персоналу 

в галузі освіти

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

4500

ДАК від 26 січня 2012 р., протокол №92 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 02.02.2012 №265л)

26.01.2017 АВ 617442 02.03.2012

85

Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти 

31193118
54001 м. Миколаїв, 

вул. Адміральська, б. 4

Підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів, навчально-допоміжного 

персоналу в галузі освіти 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

5000

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951л)

24.11.2016 АГ 582826 23.01.2012



86

Державна наукова установа 

«Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної 

медицини» Державного 

управління справами

05415786
01014  м. Київ, 

вул. Верхня, б. 5

Підвищення кваліфікації лікарів галузі знань 

1201 «Медицина» (стажування та тематичне 

удосконалення)

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

350

АК від 8 листопада 2013 р., протокол №107 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.11.2013 №2830-л)

01.07.2018 АЕ 285529 27.11.2013

Підвищення кваліфікації лікарів у клінічній 

ординатурі галузі знань1201 «Медицина» 
5

АК від 8 листопада 2013 р., протокол №107 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.11.2013 №2830-л)

87

Державна установа «Інститут 

патології хребта та суглобів імені 

професора М.І. Ситенка 

Національної академії медичних 

наук України»

02012214
61024 м. Харків,

вул. Пушкінська, б. 80

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань 

1201 Медицина  спеціальності «Ортопедія і 

травматологія» через клінічну ординатуру 

курси інформації і стажування

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

30

АК від 8 листопада 2013 р., протокол №107 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.11.2013 №2830-л)

01.07.2018 АЕ 285527 27.11.2013

Підвищення кваліфікації іноземних громадян 

за напрямом 1101 «Медицина» 8.110104 

Лікувальна справа за спеціалізацією 

«Ортопедія і травматологія»

25

АК від 8 листопада 2013 р., протокол №107 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.11.2013 №2830-л)

01.07.2015

88

Горлівський державний 

педагогічний інститут іноземних 

мов

02125196

84626 Донецька обл., м. 

Горлівка, 

вул. Рудакова, б. 25

Підвищення кваліфікації спеціалістів за 

напрямом  

  0101 Педагогічна освіта

7.010103 Педагогіка і методика середньої 

освіти. Мова та література (англійська, 

німецька, іспанська, російська)

7.010103 Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова та література

7.010103 Педагогіка і методика середньої 

освіти. Історія.

7.010107 Практична психологія

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

300

ДАК від 30 березня 2010 р., протокол № 82 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р. №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529532 10.06.2010

89

Львівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти

02139736
79007, м. Львів,

вул. Огієнка, б. 18А

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників в галузі освіти

Підвищення 

кваліфікації
9000

ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 №2117л)

01.07.2017 АД 041192 15.06.2012

90

Комунальний заклад «Запорізький 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради

02136146

69035 м. Запоріжжя, 

вул. Сорок років Рад. 

України, б. 57-А 

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

навчальних закладів освіти 

Підвищення 

кваліфікації
6000

ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 №2117л)

01.07.2017 АД 041193 15.06.2012

91
Установа "Центр з ліцензування 

та атестації закладів освіти"
32899693

21050 м. Вінниця, 

вул. Козицького, б. 33 

Підвищення кваліфікації працівників 

бухгалтерсько-економічного профілю 

Підвищення 

кваліфікації
200

ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 №2117л)

01.07.2017 АД 041216 02.07.2012

92

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти у 

Вінницькій області

20098449
21100 м. Вінниця, 

вул. Київська, б. 46

Підвищення кваліфікації викладачів 

спеціальних дисциплін професійно-технічних 

навчальних закладів

Підвищення 

кваліфікації
200

ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 №2117л)

01.07.2017 АД 041217 02.07.2012

Підвищення кваліфікації вихователів 

гуртожитків професійно-технічних 

навчальних закладів

15

ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 №2117л)

Підвищення кваліфікації майстрів 

виробничого навчання професійно-технічних 

навчальних закладів

200

ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 №2117л)

Підвищення кваліфікації працівників 

бухгалтерсько-економічного профілю
150

ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 №2117л)

93

Комунальний заклад Київської 

обласної ради «Курси підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

молодших медичних та 

фармацевтичних спеціалістів»

35648801
04107 м. Київ, 

вул. Багговутівська, б. 1

Підвищення кваліфікації, спеціалізація, 

удосконалення молодших медичних 

спеціалістів  галузі знань 1201 Медицина

Підвищення 

кваліфікації
3000

ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.07.2012 №2325л)

01.07.2017 АД 041435 13.07.2012

94

Український інститут підвищення 

кваліфікації працівників 

телебачення, радіомовлення і 

преси (Укртелерадіопресінститут)

16292565

01030 м. Київ, 

вул. Богдана Хмельницького, 

б. 46

Підвищення кваліфікації працівників 

телебачення, радіомовлення і преси за 

напрямом  «Кіно-, телемистецтво»

Підвищення 

кваліфікації
1000

ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.07.2012 №2325л)

01.07.2017 АД 041436 13.07.2012



95
Національний центр підготовки 

банківських працівників України
22911699

01010 м. Київ,

вул. Січневого повстання, б. 

6Б

Підвищення кваліфікації фахівців за 

напрямом «Менеджмент організацій 

(фінансова та страхова діяльність)», 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

200

ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.07.2012 №2325л)

06.07.2017 АД 072588 10.09.2012

Підвищення кваліфікації фахівців за 

напрямами: «Банківська справа», «Фінанси і 

кредит  (Фінансова страхова діяльність)», 

«Облік і аудит», «Маркетинг», «Управління 

персоналом та економіка праці», 

«Оподаткування»

800

ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.07.2012 №2325л)

96

Український науково-практичний 

центр ендокринної хірургії, 

трансплантації ендокринних 

органів і тканин Міністерства 

охорони здоров'я

22863747
01021 м. Київ,

узвіз Кловський, б. 13-А

Підвищення кваліфікації фахівців напряму 

підготовки 1101 «Медицина» з питань 

ендокринології, діабетології, ендокринної 

хірургії, патологічної анатомії ендокринних 

органів для лікарів відповідних 

спеціальностей

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

60

АК від 05 жовтня 2012 р., протокол №98 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 12.10.2012 №2491л)

05.10.2017 АД 072790 16.10.2012

97
Комунальний учбово-методичний 

центр культури Буковини
02221107

58000 м. Чернівці, 

вул. Йосипа Главки, б. 1А

Підвищення кваліфікації працівників 

культури і мистецтв у галузях знань 0201 

"Культура" та 0202 "Мистецтво" 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

350

АК від 05 жовтня 2012 р., протокол №98 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 12.10.2012 №2491л)

05.10.2017 АД 072939 16.10.2012

98

Державне підприємство 

"Головний навчальний та 

сертифікаційний центр цивільної 

авіації України"

01132703

03151 м. Київ, 

просп. Повітрофлотський, б. 

76

Підвищення кваліфікації, курсова підготовка, 

спеціалізація авіаційного персоналу

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

5000

АК від 29 березня 2013 р., протокол №102 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

05.04.2013 №927-л)

31.01.2018 АЕ 270277 07.05.2013

Підвищення кваліфікації, курсова підготовка 

іноземних спеціалістів
320

АК від 29 березня 2013 р., протокол №102 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

05.04.2013 №927-л)

29.03.2018

99

Державне підприємство 

обслуговування повітряного руху 

України

19477064
08307 Київська обл., м. 

Бориспіль, Аеропорт

Підвищення кваліфікації, курсова підготовка, 

спеціалізація авіаційного персоналу

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

5000

АК від 29 березня 2013 р., протокол №102 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

05.04.2013 №927-л)

31.01.2018 АЕ 527105 01.09.2014

Підвищення кваліфікації, курсова підготовка 

іноземних спеціалістів
320

АК від 29 березня 2013 р., протокол №102 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

05.04.2013 №927-л)

29.03.2018

100

Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської 

молоді

02139848
04074  м. Київ, 

вул. Вишгородська, б. 19

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників позашкільних навчальних 

закладів, педагогів позакласної та 

позашкільної роботи 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

3000

АК від 27 червня 2013 р., протокол №105 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.07.2013 №2494л)

01.07.2018 АЕ 270777 02.07.2013

101
Клінічна лікарня "Феофанія" 

Державного управління справами
05415792

03680 м. Київ, 

вул. Академіка Заболотного, 

б. 21

Підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів з галузі знань 1201 Медицина

Підвищення 

кваліфікації
200

АК від 8 листопада 2013 р., протокол №107 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.11.2013 №2830-л)

01.07.2015 АЕ 285163 27.11.2013

Підвищення кваліфікації спеціалістів галузі 

знань 1201 «Медицина»
200

АК від 8 листопада 2013 р., протокол №107 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

18.11.2013 №2830-л)

01.07.2018

102

Інститут ядерних досліджень 

Національної академії наук 

України

23724640
03680 м. Київ, просп. Науки, 

б. 47

Підвищення кваліфікації фахівців зі 

спеціальності 7.05060303 «Фізичний захист, 

облік та контроль ядерних матеріалів» 

Підвищення 

кваліфікації
400

АК від 27 вересня 2013 р., протокол №106 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

03.10.2013 №2648-л)

01.07.2018 АЕ 285139 08.11.2013

103
Інститут законодавства Верховної 

Ради України
22907278

01008  м. Київ,

вул. Шовковична, б. 4

Підвищення кваліфікації у сфері 

законотворчої діяльності 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

400

АК від 27 грудня 2013 р., протокол №108 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

08.01.2014 №1л)

01.07.2016 АЕ 285880 15.01.2014

104

Державний навчальний заклад 

«Школа підвищення кваліфікації 

спеціалістів по розведенню 

сільськогосподарських тварин та 

племінній справі»

22200277

07400 Київська обл., 

м. Бровари, вул. Кутузова, б. 

69

Підвищення кваліфікації керівників і 

спеціалістів тваринницької галузі 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

500

АК від 27 грудня 2013 р., протокол №108 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

08.01.2014 №1л)

01.07.2019 АЕ 285597 23.01.2014

105

Державне підприємство 

«Головний навчально-

методичний центр 

Держгірпромнагляду України»

23379396
04060 м. Київ,

 вул. Вавілових, б.10-А

Підвищення кваліфікації державних 

службовців, віднесених до V-VII категорій 

посад державної служби, працівників системи 

Держгірпромнагляду України за галуззю 

знань 1501 «Державне управління» та 

посадових осіб з питань промислової безпеки 

і охорони праці.

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

2000

АК від 27 грудня 2013 р., протокол №108 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

08.01.2014 №1л)

01.07.2019 АЕ 285872 15.01.2014



106

Приватний вищий навчальний 

заклад "Інститут післядипломної 

освіти "Одеський морський 

тренажерний центр"

25421352
65026 м. Одеса, 

вул. Пастера, б.16

Підвищення кваліфікації фахівців за посадами 

судноводіїв і суднових механіків

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

800

АК від 27 грудня 2013 р., протокол №108 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

08.01.2014 №1л)

01.07.2019 АЕ 285592 23.01.2014

107
Національний науковий центр 

"Інститут метрології"
02568325

61002 м. Харків, вул. 

Мироносицька, б. 42

Підвищення кваліфікації фахівців за 

спеціальностями: 7.05100101 «Метрологія та 

вимірювальна техніка», 7.05100102  

«Iнформацiйні вимiрювальні системи», 

7.18010010 «Якість, стандартизація та 

сертифікація»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1000

АК від 27 грудня 2013 р., протокол №108 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

08.01.2014 №1л)

01.07.2019 АЕ 285827 15.01.2014

108

Вінницький обласний навчально-

методичний центр 

галузі культури, мистецтв та 

туризму

38055428
21000 м. Вінниця, вул. 

Ботанічна, б. 13-А

Підвищення кваліфікації працівників 

державних та комунальних підприємств, 

установ, організацій культурно-мистецької 

сфери за галуззю знань  0202 «Мистецтво»

Підвищення 

кваліфікації
200

АК від 03 червня 2014 р., протокол №109 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.06.2014 №2323л)

01.07.2019 АЕ 458308 01.07.2014

Підвищення кваліфікації працівників 

державних та комунальних підприємств, 

установ, організацій соціокультурної сфери за 

галуззю знань 0201 «Культура»

600

АК від 03 червня 2014 р., протокол №109 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.06.2014 №2323л)

109

Державна установа «Науково-

практичний медичний центр 

дитячої кардіології та 

кардіохірургії Міністерства 

охорони здоров’я України»

26385055
04050 м. Київ, вул. 

Мельникова, б. 24

1201 Медицина 

Ліцензування підготовки лікарів у клінічній 

ординатурі:

«Хірургія серця і магістральних судин»

«Кардіологія»

«Дитяча кардіоревматологія»

«Дитяча анестезіологія»

Підвищення 

кваліфікації 

(розширення 

профілю)

5

5

5

5

АК від 03 червня 2014 р., протокол №109 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.06.2014 №2323л)

01.07.2019 АЕ 458764 05.08.2014

Ліцензування підготовки лікарів на курсах 

інформації та стажування:

«Хірургія серця і магістральних судин»

«Кардіологія»

«Дитяча кардіоревматологія»

«Дитяча анестезіологія»

30

30

30

30

АК від 03 червня 2014 р., протокол №109 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.06.2014 №2323л)

Підвищення кваліфікації молодших 

спеціалістів на курсах інформації та 

стажування:

«Сестринська справа»

95

АК від 03 червня 2014 р., протокол №109 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.06.2014 №2323л)

110

Навчально-науково-виробничий 

комплекс 

«Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум»

38894477
21100 м. Вінниця, вул. 

Сонячна, б. 3

Підвищення кваліфікації керівників і 

спеціалістів АПК у галузі знань «Сільське 

господарство і лісництво»

Підвищення 

кваліфікації
1500

АК від 08 липня 2014 р., протокол №110 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 №2642л)

01.07.2019 АЕ 527686 15.12.2014

Підвищення кваліфікації у галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво»
500

АК від 08 липня 2014 р., протокол №110 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 №2642л)

111

Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського

02136577
25006 м. Кіровоград, вул. 

Карла Маркса, 39/63

Підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних та допоміжних кадрів Підвищення 

кваліфікації
3200

ДАК від 10.03.2011р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011р. №764Л)

01.07.2016 АГ 508401 29.04.2011

112

Інститут законодавства Верховної 

Ради України 22907278
01008 м. Київ, вул. 

Шовковична, б. 4

Підвищення кваліфікації фахівців з питань 

законотворчої діяльності 
Підвищення 

кваліфікації
150

ДАК від 10.03.2011р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011р. №764Л)

01.07.2016 АГ 508398 28.04.2011

113

Комунальний заклад "Криворізьке 

училище підвищення кваліфікації 

та перепідготовки молодших 

медичних і фармацевтичних 

спеціалістів" Дніпропетровської 

обласної ради"

21908212

50051 Дніпропетровська 

область, м. Кривий Ріг, вул. 

Вітчизни, б. 5

Підвищення кваліфікації молодших медичних 

і фармацевтичних спеціалістів галузей знань: 

1201 «Медицина» і 1202 «Фармація» Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

3000

Акредитаційної комісії  від 27 грудня 2012 р., 

протокол № 100 (наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 04.01.2013 р. 

№ 1л)

27.12.2017 АЕ 270717 07.05.2013

114

Рівненський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти 

02139765
33028 м. Рівне, вул. 

Чорновола, 74

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань 0101 «Педагогічна освіта»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

7000

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

24.11.2016 АГ 582479 14.12.2011



115

Комунальний заклад «Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області»

02125697
58000 м. Чернівці, вул. 

Франка, б. 20

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

навчальних закладів освіти

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

3500

ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29.11.2011 №2951-Л)

24.11.2016 АГ 582485 14.12.2011



116

Кримський республіканський 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти

02136790
95001 м. Сімферополь, вул. 

Леніна, б. 15

Підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних працівників і спеціалістів
Підвищення 

кваліфікації 
6000

ДАК від 23 лютого 2012 р., протокол №93 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 28.02.2012 №-571Л)

01.07.2017 АВ 617499 29.03.2012

117

Комунальний вищий навчальний 

заклад «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської 

обласної ради

02139794
73000 м. Херсон, вул. 

Покришева, б. 41

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань 0101 «Педагогічна освіта» Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

4500

ДАК від 23 лютого 2012 р., протокол №93 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 28.02.2012 №-571Л)

23.02.2017 АВ 617516 06.04.2012

118

Постійнодіючі курси підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

молодших медичних і 

фармацевтичних спеціалістів

26100621
88000 м. Ужгород, вул. 

Грибоєдова, б. 20

Підвищення кваліфікації молодших 

спеціалістів з медичною та фармацевтичною 

освітою та медсестер-бакалаврів галузі знань 

1201 Медицина та 1202 Фармація

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1500

ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.07.2012 №2325 л)

06.07.2017 АД 072590 10.09.2012

119

Київський обласний інститут 

післядипломної освіти

педагогічних кадрів
02139618

09100 Київська обл., м. Біла 

Церква, вул. Ярослава 

Мудрого, 37

Підвищення кваліфікації 
Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

7000

Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 р., 

протокол № 110 (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 15.07.2014 № 2642л)

08.07.2019 АЕ 527145 09.09.2014

120

Приватне акціонерне товариство 

«Вищий навчальний заклад 

«Київський міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації»
00284017

01135 м. Київ, вул. 

Дмитрівська, б. 71

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» 

за програмами «Адміністрування у сфері 

ринків фінансових послуг» та 

"Адміністрування у сфері соціального 

страхування"

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

700

Акредитаційної комісії від 22 вересня 2014 р., 

протокол № 112 (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 02.10.2014 № 2866л)

01.07.2019 АЕ 527437 29.10.2014

121

Приватне акціонерне товариство 

“Харківський центр науково-

технічної та економічної 

інформації”

02736461
61010, м. Харків, 

просп. Гагаріна, б. 4

Підвищення кваліфікації фахівців громадян 

України за програмами: «Робота з цінними 

паперами, фінансовий моніторинг та 

фінансові послуги», «Оцінка об’єктів у 

матеріальній формі», «Оцінка цілісних 

майнових комплексів, паїв, цінних паперів, 

майнових прав та нематеріальних актів, у 

тому числі прав на об’єкти інтелектуальної 

власності», «Оцінка для цілей оподаткування 

та нарахування і сплати інших обов’язкових 

платежів, які справляються відповідно до 

законодавства», «Експертна грошова оцінка 

земельних ділянок», «Ріелторська діяльність», 

«Бухгалтерський облік і оподаткування», 

«Державні закупівлі в Україні», «Інноваційна 

діяльність»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1600

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 527812 15.12.2014

122

 Асоціація ділового 

співробітництва 

“Український міжнародний 

культурний центр” 

13677454

03150 м. Київ, 

вул. Червоноармійська, б. 

57/3

Підвищення кваліфікації фахівців фондового 

ринку, фінансової та банківської справи у 

галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» зі спеціальності «Фінанси і 

кредит»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

500

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 527849 06.01.2015

123

Українське державне 

підприємство поштового зв’язку 

“Укрпошта” 

21560045
01001 м. Київ, 

вул. Хрещатик, б. 22 

Підвищення кваліфікації фахівців та 

керівників галузі поштового зв’язку за 

напрямами: 

«Технологія та економіка поштового зв’язку»

Підвищення 

кваліфікації
1000

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 527821 23.12.2014

Наказ МОН 

від 19.09.2022 

№ 210-л

Вернидуб Жанна 

Георгіївна

«Управління, економіки та фінансів в галузі 

поштового зв’язку» 
600

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

«Інформаційні управляючі системи та 

технології інформаційні в галузі поштового 

зв’язку» 

700

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

124

Державна установа 

«Інститут неврології, психіатрії та 

наркології 

Національної академії медичних 

наук України»

02012148
61068 м. Харків, 

вул. Академіка Павлова, б. 46

Післядипломна підготовка фахівців в 

клінічній ординатурі у галузі знань 1201 

Медицина зі спеціальності 7.12010001 

«Лікувальна справа» («Неврологія», 

«Психіатрія», «Наркологія»)                                         

Підвищення 

кваліфікації
10

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 636012 09.02.2015



Підвищення кваліфікації на курсах інформації 

і стажування у галузі знань 1201 Медицина зі 

спеціальності 7.12010001 «Лікувальна 

справа»  («Неврологія», «Психіатрія», 

«Наркологія», «Медична психологія»)

100

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

125

Державна установа "Інститут 

медицини праці

Національної академії медичних 

наук України"

22946309
01033  м. Київ, 

вул. Саксаганського, б. 75

Підвищення кваліфікації і стажування лікарів 

та інших фахівців з охорони праці у галузі 

гігієни праці та професійної патології 

Підвищення 

кваліфікації
140

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 527681 08.12.2014

126

Державна наукова установа 

"Науково-практичний центр 

профілактичної та клінічної 

медицини" Державного 

управління справами

05415786
01014  м. Київ, вул. Верхня, 

б. 5

Підвищення кваліфікації молодших 

спеціалістів з медичною освітою за напрямом 

підготовки 1201 «Медицина» 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

500

АК від 27 січня 2015 р., протокол №114 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

06.02.2015 №133л)

01.07.2020 АЕ 636051 09.02.2015

127

Комунальний навчальний заклад 

«Івано-Франківський обласний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 

організацій»

25064751
76018 м. Івано-Франківськ, 

вул. Незалежності, б. 46

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1500

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636846 19.06.2015

128

Хмельницький центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій

26292968
29000 м. Хмельницький, 

вул. Театральна, б. 8  

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузі знань (напряму 

підготовки) 1501 «Державне управління» 

Підвищення 

кваліфікації
2500

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636452 04.06.2015

129

Комунальний навчальний заклад 

«Чернівецький регіональний 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ та 

організацій»

21438382
58001 м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, б. 5

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

2500

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636807 19.06.2015

130

Департамент спеціалізованої 

підготовки та 

кінологічного забезпечення 

Державної фіскальної служби 

України

39774638
29018 м. Хмельницький,

вул. Тернопільська, б. 13/3

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»  

працівників Державної митної служби 

України

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

3100

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

10.03.2016 АЕ 636373 21.05.2015

131

Запорізький центр перепідготовки 

і підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників 

державних підприємств, установ 

та організацій

19279973
69107  м. Запоріжжя, 

просп. Леніна, б.  162

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузі знань (напряму 

підготовки )

1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації
2500

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636433 27.05.2015



132

Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій 

Житомирської обласної державної 

адміністрації та Житомирської 

обласної ради

24700541
10014  м. Житомир, б-р 

Новий, б. 5

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації
2000

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636437 27.05.2015

133

Державний заклад 

післядипломної освіти "Сумський 

центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ і 

організацій"

24008503
40030 м. Суми,

пл. Незалежності, б. 2

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації
2600

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636436 27.05.2015

134

Комунальний заклад 

«Чернігівський центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади,

органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств,

установ і організацій»

25571198
14000 м. Чернігів,

просп. Миру, б. 43

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 "Державне управління"

Підвищення 

кваліфікації
2000

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636441 27.05.2015

Підвищення кваліфікації з англійської мови 

для працівників органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування (фахівців з 

питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції) напряму підготовки 6.020303 

«Філологія»

56

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

135

Херсонський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій

24114079
73000 м. Херсон,

 пл. Свободи, б. 1

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації
2500

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636439 27.05.2015

136

Комунальний навчальний заклад 

"Рівненський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 

установ та організацій"

23310559
33028  м. Рівне, м-н Просвіти, 

б. 2

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації
2000

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636438 27.05.2015

137

Державний заклад 

післядипломної освіти 

"Волинський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств,

установ і організацій"

20123360

43024 Волинська обл., м. 

Луцьк, 

просп. Відродження, б.  24 

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузі знань (напряму 

підготовки) 1501 «Державне управління

Підвищення 

кваліфікації
3000

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636435 27.05.2015



138

Полтавський обласний центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій

24394311
36039 м. Полтава, 

вул. Фрунзе, б. 49

Підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та керівників, працівників 

державних підприємств, установ, організацій 

за напрямом 1501 Державне управління 

Підвищення 

кваліфікації
2000

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636434 27.05.2015

139

Державний навчальний заклад 

«Центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів державної 

влади, органів місцевого 

самоврядування, державних 

підприємств, установ та 

організацій Кіровоградської 

обласної державної адміністрації»

22226294
25006 м. Кіровоград, вул. 

Велика Перспективна, б. 55

Підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій галузь знань (напрям 

підготовки) 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації
1800

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636440 27.05.2015

140

Донецький обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти

02135804

84100 Донецька обл., м. 

Слов’янськ, 

вул. К. Маркса, б. 41

Підвищення кваліфікації працівників освіти

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

8800

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2015 АЕ 636416 18.05.2015

141

Кримський юридичний інститут 

Одеського державного 

університету внутрішніх справ

23316444

95053 Автономна Республіка 

Крим, м. Сімферополь, вул. 

Стевена, б. 14

Підвищення кваліфікації фахівців за 

акредитованим напрямом 

0601 «Право»  

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

300

ДАК від 30 березня 2010 р., протокол №82 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

10.06.2010 р. №1611-Л)

01.07.2015 АВ 529682 25.08.2010

142

Державне підприємство "Центр 

професійного навчання" 

Державної податкової служби 

України

00914467

08711 Київська обл., смт 

Козин, вул. Солов’яненка, б. 

308

Підвищення кваліфікації державних 

службовців та керівників державних 

підприємств, установ і організацій за 

напрямом 1501 «Державне управління»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

900

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АГ 617511 06.04.2012

143

Установа «Вінницька регіональ-на 

експертна рада з питань 

ліцензування та атестації 

навчальних закладів»

32899693
21050 м. Вінниця, 

вул. Козицького, б. 33

Підвищення кваліфікації працівників 

бухгалтерсько-економічного профілю

Підвищення 

кваліфікації 
200

ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 №2117л)

01.07.2017 АЕ 527655 24.11.2014

144

Державний заклад «Державна 

екологічна академія післядип-

ломної освіти та управління»

19491035
03035 м. Київ, 

вул. Урицького, б. 35

Підвищення кваліфікації фахівців за галуззю 

знань 0401 Природничі науки

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1000

АК від 29 листопада 2012 р., протокол №99 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 06.12.2012 №2688л)

01.07.2016 АД 073461 12.02.2013

Підвищення кваліфікації державних 

службовців,  посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад у 

галузі знань 1501 Державне управління за 

спеціальністю «Державне управління» (у 

сфері охорони довкілля, раціонального 

природокористування та забезпечення 

екологічної безпеки)

800

АК від 29 листопада 2012 р., протокол №99 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 06.12.2012 №2688л)

29.11.2017

для Донецької філії Державного 

закладу

 «Державна екологічна академія 

післядипломної освіти та 

управління»

23429740
Адреса філії: 83000 м. 

Донецьк, б-р Пушкіна, б. 13

Підвищення кваліфікації фахівців за галуззю 

знань 0401 Природничі науки
150

АК від 29 листопада 2012 р., протокол №99 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 06.12.2012 №2688л)

01.07.2016

145
Вищий навчальний заклад Київ-

ський міський медичний коледж
05416136

02166 м. Київ,

вул. Братиславська, б. 5

Підвищення кваліфікації молодших медичних 

працівників на курсах лікувального масажу

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

120

АК від 29 листопада 2012 р., протокол №99 

(наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 06.12.2012 №2688л)

01.07.2017 АД 073045 08.01.2013

146

Державна установа

«Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

Національної академії медичних 

наук України»

02012094
65061 м. Одеса, 

б-р Французький, б. 49/51

Підвищення кваліфікації фахівців 

офтальмології через стажування за напрямом 

«Медицина» спеціальності «Офтальмологія»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

100

АК від 05 жовтня 2012 р., протокол №98 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 12.10.2012 №2491л)

01.07.2017 АД 072921 16.10.2012

Підвищення кваліфікації фахівців 

офтальмології через клінічну ординатуру за 

напрямом «Медицина» спеціальності 

«Офтальмологія»

10

АК від 05 жовтня 2012 р., протокол №98 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 12.10.2012 №2491л)



Підвищення кваліфікації фахівців іноземних 

громадян через клінічну ординатуру  з 

напряму «Медицина» спеціальності 

«Офтальмологія»

50

АК від 05 жовтня 2012 р., протокол №98 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 12.10.2012 №2491л)

147

Вінницький обласний інститут 

післядипломної освіти

 педагогічних працівників

02139682
21100 м. Вінниця, вул. 

Грушевського, б. 13

Підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних, методичних працівників 

системи дошкільної, загальної середньої, 

професійно-технічної та позашкільної освіти 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

6500

АК від 05 жовтня 2012 р., протокол №98 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 12.10.2012 №2491л)

05.10.2017 АД 072913 16.10.2012

148

Державне підприємство 

"Національна енергетична 

компанія "Укренерго" 

00100227

01032 м. Київ, вул. Симона 

Петлюри, б. 25 (адреса 

відособленої структурної 

одиниці: 21029 м. Вінниця, 

Хмельницьке шосе, 10 

кілометр, ідентифікаційний 

код – 02071375)

Підвищення кваліфікації підготовки фахівців 

за спеціальностями «Електричні системи і 

мережі» і «Техніка та електрофізика високих 

напруг» 

Підвищення 

кваліфікації 
2100

ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.07.2012 №2325 л)

01.07.2017 АД 072633 14.08.2012

149

Державна установа

«Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

Національної академії медичних 

наук України

02012094
65061 м. Одеса, 

б-р Французький, б. 49/51 

Підвищення кваліфікації фахівців 

офтальмології через стажування за напрямом 

«Медицина» спеціальності «Офтальмологія»

Підвищення 

кваліфікації 
100

ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.07.2012 №2325 л)

01.07.2017 АД 041474 13.08.2012

Підвищення кваліфікації фахівців 

офтальмології через клінічну ординатуру за 

напрямом «Медицина» спеціальності 

«Офтальмологія»

10

ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.07.2012 №2325 л)

150

Комунальний навчальний заклад 

«Київський міський центр 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і 

організацій»

24587955
03150 м. Київ,

вул. Лабораторна, б. 1/62 А

Підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та керівників, працівників 

державних підприємств, установ, організацій 

за напрямом

1501 Державне управління 

Підвищення 

кваліфікації 
2000

АК від 31 березня 2015 р., протокол №115 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.04.2015 №553л)

01.07.2016 АЕ 636527 20.05.2015

151

Науково-методичний центр 

професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації 

інженерно-педагогічних 

працівників у Хмельницькій 

області

22771726
29016 м. Хмельницький, вул. 

Інститутська, б. 10

Підвищення кваліфікації керівників та 

інженерно-педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів Підвищення 

кваліфікації 
1000

Акредитаційної комісії  від 05 жовтня 2012 р., 

протокол № 98 (наказ Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 12.10.2012 

№ 2491 л)
05.10.2017 АД 073367 08.01.2013

152

Інститут спеціальної педагогіки 

Національної академії 

педагогічних наук України  

21560861

04060 м.Київ,  

вул. Максима Берлинського, 

б. 9

Підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників навчальних закладів

Підвищення 

кваліфікації 
100

ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол №95 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 27.04.2012 №1485-Л)

01.07.2017 АД 034572 14.05.2012

153

Комунальний заклад «Запорізька 

обласна академія післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради

02136146

69035 м. Запоріжжя, 

вул. Сорок років Рад. 

України, б. 57-А 

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

навчальних закладів освіти 

Підвищення 

кваліфікації 
6000

ДАК від 21 липня 2011 р., протокол №89 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 28.07.2011 №2534-Л)

01.07.2012 АВ 586018 10.08.2011

154

Державна установа «Державний 

інститут сімейної та молодіжної 

політики»

13684879
01001 м. Київ,

 вул. Десятинна, б. 14

Підвищення кваліфікації працівників органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, 

установ та організацій

Підвищення 

кваліфікації 
1000

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АГ 582029 19.09.2011

155
Національний університет 

«Одеська юридична академія»
20933314

65009 м. Одеса, 

вул. Піонерська, б. 2

Підвищення кваліфікації спеціалістів з 

напряму 6.030601 “Менеджмент” 

Підвищення 

кваліфікації 
300

ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 №2487л)

01.07.2016 АГ 582035 21.09.2011

156

Державна установа "Інститут 

нейрохірургії ім. акад. 

А.П.Ромоданова Національної 

академії медичних наук України"

02011930
04050 м. Київ, вул. Платона 

Майбороди, б. 32

Підвищення кваліфікації лікарів 

(післядипломна підготовка фахівців у 

клінічній ординатурі) зі спеціальності 

«Лікувальна справа» (нейрохірургія) галузі 

знань 1201 «Медицина»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

25

АК від 03 червня 2014 р., протокол №109 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

11.06.2014 №2323л)

01.07.2019 АЕ 458529 08.07.2014



157

Комунальний вищий навчальний 

заклад 

«Харківська академія неперервної 

освіти»

31584378
61057 м. Харків, 

вул. Пушкінська, б. 24

Підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних працівників та допоміжного 

персоналу в галузі знань 0101 «Педагогічна 

освіта»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

6000

АК від 27 грудня 2013 р., протокол №108 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

08.01.2014 №1л)

01.07.2019 АЕ 285835 06.03.2014

158
Інститут законодавства Верховної 

Ради України
22907278

01008  м. Київ,

вул. Шовковична, б. 4

Підвищення кваліфікації у сфері 

законотворчої діяльності 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

400

АК від 08 липня 2014 р., протокол №110 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 №2642л)

01.07.2016 АЕ 527132 08.09.2014

Підвищення кваліфікації за магістерською 

програмою «Європейське парламентське 

право»

200

АК від 08 липня 2014 р., протокол №110 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 №2642л)

01.07.2019

159

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Інститут післядипломної освіти 

та бізнесу"

22925744
02002 м. Київ, 

вул. Марини Раскової, б. 11

Підвищення кваліфікації за напрямом 

підготовки

 030504 «Економіка підприємства»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

200

АК від 27 червня 2013 р., протокол №105 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

01.07.2013 №2494л)

27.06.2018 АЕ 270590 02.07.2013

160
Державний комплекс соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів
22440082

54055 м. Миколаїв, 

вул. Дзержинського, б. 55

Підвищення кваліфікації фахівців закладів 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

200

АК від 26 квітня 2013 р., протокол №103 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

30.04.2013 №1480-л)

01.07.2018 АЕ 285105 03.09.2013

161
Одеський обласний інститут 

удосконалення вчителів
02137097

65014 м. Одеса, 

пров. Нахімова, б. 8

Підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних працівників та навчально-

допоміжного персоналу в галузі освіти

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

9000

АК від 29 березня 2013 р., протокол №102 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

05.04.2013 №927-л)

01.07.2018 АЕ 270727 02.07.2013

162
Державний інститут управління та 

економіки водних ресурсів
05415289

03035 м. Київ, 

вул. Солом'янська, б. 1

Підвищення кваліфікації фахівців 

спеціальності 

7.03060103 «Менеджмент природоохоронної 

діяльності» 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

500

АК від 31 січня 2013 р., протокол № 101 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 08.02.2013 р. № 300л)

01.07.2018 АД 073438 26.02.2013

163
Українська військово-медична 

академія
22998499 м. Київ

Військова підготовка студентів вищих 

навчальних закладів за програмою офіцерів 

запасу 

Підвищення 

кваліфікації 

медичних фахівців, 

військової 

підготовки

600

ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 07.06.2011 №2128-Л)

01.07.2016 АВ 586025 23.08.2011

164

Державна установа «Інститут 

педіатрії, акушерства і гінекології 

Академії медичних наук України»

02012022
04050 м.Київ, 

вул. Мануїльського, б. 8

Підвищення кваліфікації лікарів – спеціалістів 

у клінічній ординатурі

Підвищення 

кваліфікації 
20

ДАК від 10 березня 2011 р., протокол №86 (наказ 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 31.03.2011 №764-Л)

01.07.2016 АГ 508679 27.05.2011

165
Куп'янський медичний коледж ім. 

Марії Шкарлетової
02010925

63700 Харківська обл., 

м. Куп'янськ, вул. 1 Травня, 

б. 26

Підвищення кваліфікації молодших медичних 

спеціалістів і бакалаврів з косметології та 

масажу

Підвищення 

кваліфікації 

молодших 

медичних 

спеціалістів і 

бакалаврів з 

косметології та 

масажу

180

ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

14.07.2010р. №1850-Л)

01.07.2014 АВ 529991 03.08.2010

166

Державне підприємство 

"Український науково-дослідний і 

навчальний центр проблем 

стандартизації, сертифікації та 

якості"

32595752
03115 м. Київ,

вул. Святошинська, б. 2

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань 0510 «Метрологія, вимірювальна 

техніка та інформаційно-вимірювальні 

технології» та зі спеціальності 8.18010010 

«Якість, стандартизація та сертифікація****»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1000

АК від 27 січня 2015 р., протокол №114 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

06.02.2015 №133л)

01.07.2020 АЕ 636067 10.03.2015

167

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Вищий навчальний заклад 

післядипломної освіти «СТАТУС»

31625471
04107, м. Київ, вул. Підгірна, 

б. 1, кв. 11

Підвищення кваліфікації за навчальною 

програмою «Міжнародні стандарти 

фінансової звітності та їх практичне 

застосування»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1000

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 527848 06.01.2015

168

Приватний вищий навчальний 

заклад 

"Інститут Тутковського"

24076485
03142 м. Київ, 

просп. Палладіна, б. 32

Підвищення кваліфікації фахівцівів у галузі 

знань 

0503 «Розробка корисних копалин» 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

200

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 527811 15.12.2014

Підвищення кваліфікації фахівців зі 

спеціальності 7.04010603 «Екологічна 

безпека»

200

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)



169

Товариство з додатковою 

відповідальністю «Інститут обліку 

і фінансів»

35840366
03680 м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, б. 10

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань 0305 «Економіка та підприємництво», з 

напряму підготовки, спеціальності 6.030509, 

8.03050901 «Облік і аудит»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

1040

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 527813 15.12.2014

170

Інститут післядипломної освіти 

спеціалістів морського і річкового 

транспорту

01126008
65125 м. Одеса,

вул. Канатна, б. 42

Підвищення кваліфікації фахівців у галузі 

знань «Транспорт і транспортна 

інфраструктура» з напряму «Морський та 

річковий транспорт»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

900

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2016 АЕ 636001 06.01.2015

Підвищення кваліфікації фахівців зі 

спеціальності 8.18010018 «Адміністративний 

менеджмент»

300

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019

171
Інститут законодавства Верховної 

Ради України
22907278

01008  м. Київ,

вул. Шовковична, б. 4

Підвищення кваліфікації у сфері 

законотворчої діяльності 

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

400

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2016 АЕ 527857 05.01.2015

Підвищення кваліфікації за магістерською 

програмою «Європейське парламентське 

право»

200

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019

Підвищення кваліфікації за магістерською 

програмою «Місцеве самоврядування та 

децентралізація» 

500

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019

172

Державна установа

«Інститут очних хвороб і 

тканинної терапії ім. В.П.Філатова 

Національної академії медичних 

наук України»

02012094
65061 м. Одеса, 

б-р Французький, б. 49/51

Підвищення кваліфікації фахівців 

офтальмології через стажування за напрямом 

«Медицина» спеціальності «Офтальмологія»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

100

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2017 АЕ 527810 23.12.2014

Підвищення кваліфікації фахівців 

офтальмології через клінічну ординатуру за 

напрямом «Медицина» спеціальності 

«Офтальмологія»

10

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2017

Підвищення кваліфікації фахівців іноземних 

громадян через клінічну ординатуру  з 

напряму «Медицина» спеціальності 

«Офтальмологія»

50

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2017

Підвищення кваліфікації іноземців та осіб без 

громадянства на курсах стажування у галузі 

знань 1201 «Медицина» спеціальності 

«Офтальмологія» (в межах ліцензованого 

обсягу відповідної освітньої послуги, 

визначеного ліцензією для громадян України)

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019

173

Державна установа "Інститут 

нейрохірургії ім. акад. 

А.П.Ромоданова Національної 

академії медичних наук України"

02011930

04050 м. Київ,

вул. Платона Майбороди, б. 

32

Підвищення кваліфікації лікарів 

(післядипломна підготовка фахівців у 

клінічній ординатурі) зі спеціальності 

«Лікувальна справа» (нейрохірургія) галузі 

знань 1201 «Медицина»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

25

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019 АЕ 527881 26.01.2015

Підвищення кваліфікації лікарів-іноземців у 

галузі знань 1201 «Медицина» 

(післядипломна підготовка фахівців у 

клінічній ординатурі з лікарської 

спеціальності «Нейрохірургія»)  (в межах 

ліцензованого обсягу відповідної освітньої 

послуги, визначеного ліцензією для громадян 

України)

АК від 25 листопада 2014 р., протокол №113 

(наказ Міністерства освіти і науки України від 

05.12.2014 №3090л)

01.07.2019

174

Державна установа «Інституту 

загальної та невідкладної хірургії  

імені В. Т. Зайцева Національної 

академії медичних наук України»

02012154
61103 м. Харків, в'їзд 

Балакіієва, б. 1

Розширення профілю (підвищення 

кваліфікації) у клінічній ординатурі галузі 

знань 1201 «Медицина» спеціальності 

«Лікувальна справа (Хірургія)»

Підвищення 

кваліфікації 

фахівців

10

АК від 08 липня 2014 р., протокол №110 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 №2642л)

01.07.2019 АЕ 527114 02.09.2014



Розширення профілю (підвищення 

кваліфікації) на курсах інформації та 

стажування галузі знань 1201 «Медицина» 

спеціальності «Сестринська справа»

150

АК від 08 липня 2014 р., протокол №110 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 №2642л)

Розширення профілю (підвищення 

кваліфікації) на курсах інформації та 

стажування галузі знань 1201 «Медицина» 

спеціальності «Лікувальна справа (Хірургія)»

100

АК від 08 липня 2014 р., протокол №110 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 

15.07.2014 №2642л)


