Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

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

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"
Ідентифікаційний код:
Місцезнаходження юридичної особи:

35830447
04053 м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 52-А

Ліцензований
обсяг (на рік)

Рівень вищої освіти

№ з/п

Дата і номер рішення про
видачу ліцензії

Дата і номер
Дата і номер рішення
ПІБ посадової
Дата і номер
рішення про
про переоформлення
Дата і номер особи, яка внесла
рішення про
розширення або
ліцензії у зв'язку з
запис до
рішення про
необхідність
звуження
реорганізацією
ліцензійного
анулювання
усунення
реєстру
провадження закладу/відокремлен
ліцензії (наказ
порушень
МОН)
освітньої
ого структурного
Ліцензійних умов
діяльності
підрозділу

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"
1

Перший (бакалаврський) рівень

335

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

2

Другий (магістерський) рівень

545

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

3

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

70

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

Сем'янівська
Ольга Вікторівна
Сем'янівська
Ольга Вікторівна
Сем'янівська
Ольга Вікторівна

Для відокремлених структурних підрозділів:
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (адреса: 09108, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, б. 52/4)
ідентифікаційний код: 35946459
1

Перший (бакалаврський) рівень

480

Наказ МОН від 18.05.2021 №
59-л

2

Другий (магістерський) рівень

350

Наказ МОН від 18.05.2021 №
59-л

№ з/п

Шифр галузі
знань

Назва галузі знань

Код напряму
Найменування напряму
підготовки,
підготовки,
спеціальності, виду
спеціальності, виду
освітньої послуги
освітньої послуги

заочна
форма

Сем'янівська
Ольга Вікторівна

Дата і номер
Дата і номер рішення
Номер рішення за
Дата і номер
рішення про
про переоформлення
ПІБ посадової
Дата і номер
кожною
рішення про
розширення або
ліцензії у зв'язку з
рішення про особи, яка внесла
спеціальністю
необхідність
звуження
реорганізацією
запис до
анулювання
(протокол АКУ,
усунення
ліцензійного
ліцензії (наказ
наказ МОН, в якому провадження закладу/відокремлен
порушень
вечірня
приймалося рішення до
реєстру
МОН)
освітньої
ого структурного
Ліцензійних умов
форма
даної спеціальності)
діяльності
підрозділу

Ліцензований обсяг

денна
форма

Сем'янівська
Ольга Вікторівна

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

Підготовка бакалаврів
1

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія

50

50

0

наказ МОН № 3090л
від 05.12.2014

2

0301

Соціально-політичні науки

6.030103

Практична психологія

0

55

0

наказ МОН №1709л
від 28.07.2015

3

0305

Економіка та
підприємництво

6.030505

Управління персоналом та
економіка праці

50

30

0

наказ
МОНмолодьспорту
№1л від 04.01.2013

4

0306

Менеджмент і
адміністрування

6.030601

Менеджмент

50

50

0

наказ
МОНмолодьспорту
№2325л від
13.07.2012

Підготовка магістрів
1

0301

Соціально-політичні науки

8.03010201

Психологія

0

75

0

наказ МОН № 1709л
від 28.07.2015

2

0305

Економіка та
підприємництво

8.03050501

Управління персоналом та
економіка праці

0

25

0

наказ
МОНмолодьспорту
№1л від 04.01.2013

3

0306

Менеджмент і
адміністрування

8.03060101

Менеджмент організацій і
адміністрування (За
видами економічної
діяльності)

0

50

0

наказ
МОНмолодьспорту
№1л від 04.01.2013

4

1501

Державне управіння

8.15010002

Державна служба

0

50

0

наказ МОН № 3090
від 05.12.2014

5

1801

Специфічні категорії

8.18010013

Управління проектами

0

25

0

наказ МОН № 133л
від 06.02.2015

6

1801

Специфічні категорії

8.18010020

Управління навчальним
закладом (За типом)

0

200

0

наказ МОН №2642л
від 15.07.2014

7

1801

Специфічні категорії

8.18010021

Педагогіка вищої школи

0

100

0

наказ МОН №2642л
від 15.07.2014

Інші види освітньої діяльності
Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями)
Всього на рік

100

наказ МОН №1л від
08.01.2014
наказ
МОНмолодьспорту
від 06.12.2012
№2688л

Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників з охорони праці
Всього на рік

110

Підвищення кваліфікаці керівних, педагогічних, науково-педагогічних працівників з безпеки
життєдіяльності Всього на рік

300

наказ
МОНмолодьспорту
від 06.12.2012
№2688л

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ та організацій галузі знань,напряму підготовки 1501 Державне
управління Всього на рік

400

наказ
МОНмолодьспорту
від 31.03.2011
№767л

Підвищення педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти за
напрямом 0101 Педагогічна освіта Всього на рік

2600

наказ
МОНмолодьспорту
від 31.03.2011
№767л

Підвищення кваліфікації працівників методичних служб Всього на рік

900

наказ
МОНмолодьспорту
від 29.11.2011
№2951л

Підвищення кваліфікації спеціалістів психологічних служб

900

наказ
МОНмолодьспорту
від 29.11.2011
№2951л

Всього на рік

Для відокремлених структурних підрозділів:
Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти (адреса: 09108, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, б. 52/4)
ідентифікаційний код

35946459
Підготовка бакалаврів

1

0101

Педагогічна освіта

6.010104

Професійна освіта
(Дизайн)

60

50

0

наказ МОН №2494л
від 01.07.2013

2

0101

Педагогічна освіта

6.010104

Професійна освіта
(Охорона праці)

50

50

0

наказ МОН №2070л
від 04.06.2013

3

0101

Педагогічна освіта

6.010104

Професійна освіта
(Комп'ютерні технології)

60

60

0

наказ
МОНмолодьспорту
№2128л від
07.06.2011

4

0101

Педагогічна освіта

6.010104

Професійна освіта
(Економіка)

30

0

0

наказ МОН №2070л
від 04.06.2013

5

0301

Соціально-політичні науки

6.030102

Психологія

60

60

0

наказ
МОНмолодьспорту
№1485л від
27.04.2012

Підготовка магістрів
1

0101

Педагогічна освіта

8.01010401

Професійна освіта
(Дизайн)

30

0

0

наказ МОН №2494л
від 01.07.2013

2

0101

Педагогічна освіта

8.01010401

Професійна освіта
(Охорона праці)

30

0

0

наказ МОН №2494л
від 01.07.2013

3

0301

Соціально-політичні науки

8.03010201

Психологія

30

30

0

наказ
МОНмолодьспорту
№2128л від
07.06.2011

4

1801

Специфічні категорії

8.18010018

Адміністративний
менеджмент

30

0

0

наказ
МОНмолодьспорту
№1025л від
30.03.2012

50

50

0

наказ
МОНмолодьспорту
№2128л від
07.06.2011

50

50

0

наказ
МОНмолодьспорту
№2128л від
07.06.2011

5

1801

Специфічні категорії

8.18010020

Управління навчальним
закладом (За типом)

6

1801

Специфічні категорії

8.18010021

Педагогіка вищої школи

Інші види освітньої діяльності
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами 0101 Педагогічна освіта Всього на
рік

6000

наказ МОН від
10.06.2015 №1415л

Підготовка бакалаврів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти за ступенем, та ліцензованого обсягу й відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про
узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію
напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ № 1565)

№ з/п

Шифр галузі
знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підстава

Дата і номер
Дата і номер рішення
ПІБ посадової
Дата і номер
рішення про
про переоформлення
Дата і номер особи, яка внесла
рішення про
розширення або
ліцензії у зв'язку з
запис до
рішення про
необхідність
звуження
реорганізацією
ліцензійного
анулювання
усунення
реєстру
провадження закладу/відокремлен
ліцензії (наказ
порушень
МОН)
освітньої
ого структурного
Ліцензійних умов
діяльності
підрозділу

Підготовка магістрів
1

01

Освіта

011

Науки про освіту

100

наказ Міністерства
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565

2

07

Управління та
адміністрування

074

Публічне управління та
адміністрування

50

наказ Міністерства
освіти і науки
України від
19.12.2016 № 1565

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої
освіти За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності
постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016
року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні
науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і
спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53.

№п/п

Шифр галузі
знань

Назва галузі знань

код спеціальності

назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Дата і номер
Дата і номер рішення
Номер рішення за
ПІБ посадової
Дата і номер
рішення про
про переоформлення
кожною
Дата і номер особи, яка внесла
рішення про
розширення або
ліцензії у зв'язку з
спеціальністю
запис до
рішення про
необхідність
(наказ МОН, в
звуження
реорганізацією
ліцензійного
анулювання
усунення
якому приймалося провадження закладу/відокремлен
реєстру
ліцензії (наказ
порушень
рішення до даної
МОН)
освітньої
ого структурного
Ліцензійних умов
спеціальності)
діяльності
підрозділу

Підготовка магістрів
1

08

Право

081

Право

30

наказ МОН № 160-л
від 21.07.2017

Підготовка докторів філософії
1

01

Освіта

011

Науки про освіту

25

наказ МОН №707 від
23.06.2016

2

07

Управління та
адміністрування

074

Публічне управління та
адміністрування

20

наказ МОН №707 від
23.06.2016

Місце провадження освітньої діяльності:
Найменування юридичної особи
м. Київ, вул. Січових Стрільців, б. 52-А
Найменуванняі відокремленого підрозділу юридичної особи

Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти"

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти

м. Біла Церква, вул. Леваневського, б. 52/4
Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):

рішення МАК від 17 лютого 1994 р. протокол №9 (наказ Міносвіти України від 21.03.1994 р. №77);
рішення МАК від 29 червня 1995 р. протокол №19 (наказ Міносвіти України від 19.07.1995 р. №215);
рішення ДАК від 17 грудня 1996 р. протокол №5;
рішення ДАК від 7 квітня 1998 р. протокол №13;
рішення ДАК від 20 червня 2000 р. протокол №27;
рішення ДАК від 12 грудня 2000 р. протокол №30
рішення ДАК від 4 липня 2001 р. протокол №34;
рішення ДАК від 9 квітня 2002 р. протокол №38 (наказ МОН України від 24.04.2002 р. №268);
рішення ДАК від 15 жовтня 2002 р. протокол №41 (наказ МОН України від 24.10.2002 р. №606);
рішення ДАК від 22 червня 2004 р. протокол 51 (наказ МОН України від 01.07.2004 р. №558);
рішення ДАК від 21 червня 2005 р. протокол №56 (наказ МОН України від 30.06.2005 р. №1858л);
рішення ДАК від 2 березня 2006 р. протокол №59 (наказ МОН України від 09.03.2006 р. №562л);
рішення ДАК від 22 червня 2006 р. протокол №61 (наказ МОН України від 29.06.2006 р. №2043л);
рішення ДАК від 26 грудня 2006 р . протокол № 64 (наказ МОН України від 16.01.2007 р. №29л);
рішення ДАК від 27 лютого 2007 р. протокол № 65 (наказ МОН України від 07.03.2007 р. № 421л);
рішення ДАК від 26 червня 2007 р., протокол № 67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. № 1873л);
рішення ДАК від 27 листопада 2007 р. протокол № 68 (наказ МОН України від 04.12.2007 р. № 2144л);
рішення ДАК від 4 червня 2009 р.протокол № 78 (наказ МОН України від 09.07.2009 р. № 2673л);
рішення ДАК від 2 липня 2009 р. протокол № 79 (наказ МОН України від 16.07.2009 р. № 2675л);
рішення ДАК від 17 грудня 2009 р.протокол № 80 (наказ МОН України від 31.12.2009 р. № 3101л),
рішення ДАК від 24 червня 2010 р. протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850л);
рішення ДАК від 5 жовтня 2010 р. протокол № 85 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.11.2010 р. № 2035л);
рішення ДАК від 10 березня 2011 р. протокол № 86 (наказ МОНмолодьспорту України від 31.03.2011 р. № 767л);
рішення ДАК від 25 травня 2011 р. протокол № 87 (наказ МОНмолодьспорту України від 07.06.2011 р. № 2128л);
рішення ДАК від 30 червня 2011 р. протокол № 88 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.07.2011 р. № 2487л);
рішення ДАК від 24 листопада 2011 р. протокол № 91 (наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. № 2951л);
рішення ДАК від 26 квітня 2012 р. протокол №95 (наказ МОНмолодьспорту від 27.04.2012 р. № 1485л);
рішення ДАК від 6 липня 2012 р. протокол № 97 (наказ МОНмолодьспорту України від 13.07.2012 р. № 2325л);
рішення Акредитаційної комісії від 29 листопада 2012 р. протокол №99 (наказ МОНмолодьспорту України від 06.12.2012 р. № 2688л);
рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2012 р. протокол № 100 (наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. № 1л);
рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р. протокол №104 (наказ МОН України від 04.06.2013 №2070л);
рішення Акредитаційної комісії від 27 червня 2013 р. протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. № 2494л);
рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2013 р. протокол № 108 (наказ МОН України від 08.01.2014 р. № 1л);
рішення Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 р. протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. №2642л);
рішення Акредитаційної комісії від 25 листопада 2014 р. протокол № 113 (наказ МОН України від 05.12.2014 р. №3090л);
рішення Акредитаційної комісії від 27 січня 2015 р. протокол № 114 (наказ МОН України від 06.02.2015 р. № 133л);
наказ МОН України від 15.11.2016 р. №1492л "Про переоформлення ліцензій";
наказ МОН України від 23.06.2016 р. №707.
наказ МОН від 12.07.2017 № 151-л "Про переоформлення витягів"
наказ МОН № 160-л від 21.07.2017
наказ МОН від 10.10.2018 № 1518-л
Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л
Наказ МОН від 18.05.2021 № 59-л

