
Ідентифікаційний код: 16484112

Місцезнаходження юридичної особи:   01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, б. 6

№ з/п

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлено

го структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

1
Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

2

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

3

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 0203 Гуманітарні науки 6. 020304
Богослов’я (теологія із 

зазначенням конфесії)*
50 50 0

протокол АКУ № 

116 від 28 травня 

2015 р., наказ МОН 

№ 1415 л

1 0203 Гуманітарні науки 8. 02030103
Богослов’я (теологія із 

зазначенням конфесії)*
30 25 0

протокол АКУ № 

116 від 28 травня 

2015 р., наказ МОН 

№ 1415 л

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 15
Наказ МОН від 19.04.2021 

№ 49-л

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлено

го структурного 

підрозділу

Ліцензований обсяг

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Перший (бакалаврський) рівень   100
Наказ МОН від 19.04.2021 

№ 49-л

Другий (магістерський) рівень 55
Наказ МОН від 19.04.2021 

№ 49-л

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності)
Підготовка бакалаврів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від 13.12.2006 р.№1719,  від 27.08.2010 р. №787)

Підготовка бакалаврів

Підготовка магістрів

Шифр галузі знань Назва галузі знань Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

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

Київська православна богословська академія

Рівень вищої освіти
Ліцензований 

обсяг (на рік)



Місце провадження освітньої діяльності:

Київська православна богословська академія

м. Київ, вул. Трьохсвятительська, б. 6

рішення АК від 28. 05. 2015 р., протокол № 116 (наказ МОН від 10. 06. 2015 р. № 1415 л).

Наказ МОН від 28.08.2017 № 183-л

Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 

роках):


