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

Харківська державна зооветеринарна академія
Ідентифікаційний код:

00493758

Місцезнаходження юридичної особи:

62341, Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Академічна,1

Рівень вищої освіти

№ з/п

Ліцензований обсяг
(на рік)

Дата і номер рішення про
видачу ліцензії

1

Перший (бакалаврський) рівень

380

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

2

Другий (магістерський) рівень

320

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

3

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

20

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

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

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

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020
№ 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785
Дата і номер
Дата і номер рішення
рішення про
про переоформлення
розширення або
ліцензії у зв'язку з
звуження
реорганізацією
провадження закладу/відокремлен
освітньої
ого структурного
діяльності
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

№ з/п

Назва освітньої програми

Код спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг
(на рік)

Дата і номер рішення про
видачу ліцензії

1

Ветеринарна медицина

211

Ветеринарна
медицина

перший (бакалаврський) рівень

100

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

Сем'янівська
Ольга Вікторівна

2

Ветеринарна медицина
(Освітньо-професійна)

211

Ветеринарна
медицина

другий (магістерський) рівень

250

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

Сем'янівська
Ольга Вікторівна

3

4

Лабораторна діагностика
хвороб тварин (Освітньопрофесійна)
Ветеринарно-санітарна
експертиза, якість та
безпека продукції
тваринництва (Освітньопрофесійна)

211

212

другий (магістерський) рівень

25

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

Сем'янівська
Ольга Вікторівна

Ветеринарна
гігієна, санітарія і другий (магістерський) рівень
експертиза

15

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

Сем'янівська
Ольга Вікторівна

15

Наказ МОН від 26.04.2021 №
53-л

15

Наказ МОН від 12.04.2021 №
42-л

Ветеринарна
медицина

5

Ветеринарна медицина
(Освітньо-наукова)

211

Ветеринарна
медицина

6

Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза
(Освітньо-наукова)

212

Ветеринарна
гігієна, санітарія і
експертиза

№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код напряму
підготовки,
спеціальності,
виду освітньої
послуги

третій (освітньонауковий/освітньо-творчий)
рівень
третій (освітньонауковий/освітньо-творчий)
рівень
Найменування напряму
підготовки, спеціальності, виду
освітньої послуги

Ліцензований обсяг

денна
форма

заочна
форма

вечірня
форма

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

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.№1719, від 27.08.2010 р. №787)
Підготовка бакалаврів
6.030601
Менеджмент

20

25

0

протокол АК №119
від 17.11.2015 р.,
наказ МОН №
1931л від
30.11.2015 р.

6.051401

Біотехнолгія

45

10

0

протокол АК №110
від 08.07.2014 р.,
наказ МОН
№2642л від
15.07.2014 р.

Сільське господарство і
лісництво

6.090102

Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва

100

100

0

протокол АК №115
від 31.03.2015 р.,
наказ МОН №553л
від 14.04.2015 р.

Сільське господарство і
лісництво

6.090103

Лісове і садово-паркове
господарство

30

10

0

протокол АК №108
від 27.12.2013 р.,
наказ МОН №1-л
від 08.01.2014 р.

1

0306

Менеджмент і
адміністування

2

0514

Біотехнологія

3

0901

4

0901

Сем'янівська
Ольга Вікторівна
Сем'янівська
Ольга Вікторівна

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

5

0902

Рибне господарство та
аквакультура

6.090201

Водні біоресурси та
аквакультура

25

15

0

протокол АК №110
від 08.07.2014 р.,
наказ МОН
№2642л від
15.07.2014 р.

6

1101

Ветеринарія

6.110101

Ветеринарна медецина

350

0

0

протокол АК №116
від 28.05.2015 р.,
наказ МОН
№1415л від
10.06.2015 р.

1

0306

Менеджмент і
адміністування

20

20

0

протокол АК №119
від 17.11.2015 р.,
наказ МОН №
1931л від
30.11.2015 р.

2

0901

Сільське господарство і
лісництво

8.09010201

Технології виробництва і
переробки продукції
тваринництва

100

100

0

протокол АК №115
від 31.03.2015 р.,
наказ МОН №553л
від 14.04.2015 р.

3

0901

Сільське господарство і
лісництво

8.09010302

Мисливське господарство

10

10

0

протокол АК №115
від 31.03.2015 р.,
наказ МОН №553л
від 14.04.2015 р.

4

0902

Рибне господарство та
аквакультура

8.09020101

Водні біоресурси

10

10

0

5

1101

Ветеринарія

8.11010101

Ветеринарна медецина (за
видами)

250

0

0

протокол АК №93
від 23.02.2012 р.,
наказ МОН №93
від 28.02.2012 р.
протокол АК №116
від 26.04.2017 р.,
наказ МОН №658
від 27.04.2017 р.

6

1101

Ветеринарія

8.11010102

Ветеринарно-санітарна
експертиза, якість і безпека
продукції тваринництва

15

0

0

протокол АК №110
від 08.07.2014 р.,
наказ МОН
№2642л від
15.07.2014 р.

7

1101

Ветеринарія

8.11010205

Лабораторна діагностика
хвороб тварин

25

0

0

протокол АК №110
від 08.07.2014 р.,
наказ МОН
№2642л від
15.07.2014 р.

Підготовка магістрів
8.03060101
Менеджмент організацій і
адміністрування (за видами
економічної діяльності)

Інші види освітньої діяльності

1

2

Підвищення кваліфікації спеціалістів (підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами підготовки
6.110101 "Ветеринарна медецина" та 6.090102 "Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва" ). Всього на рік

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями)

520

(в межах ліцензованих
протокол АК №117
обсягів відповідних напрямів від 30.06.2015 р.,
(спеціальностей)
наказ МОН №
1683л від
03.07.2015 р.

Місце провадження освітньої діяльності:
найменування юридичної особи
адреса 62341, Харківська область, Дергачівський район, смт. Мала Данилівка, вул. Академічна,1
Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):

рішення МАК від 29.06.1995 р., протокол №19, наказ МОН від 19.07.1995 р., №215;
рішення ДАК від 20.06.2000 р., протокол № 27 (атестація);
рішення ДАК від 17.05.2001 р., протокол № 33;
рішення ДАК від 04.07.2001 р., протокол № 34;
рішення ДАК від 04.06.2002 р., протокол № 39, наказ МОН від 01.07.2002 р., № 377;
рішення ДАК від 21.10.2003 р., протоколи
протокол № 47, наказ МОН від 27.10.2003 р., №714;
рішення ДАК від 22.06.2004 р., протокол № 51, наказ МОН від 01.07.2004 р., № 558;
рішення ДАК від 21.06.2005 р., протокол № 56, наказ МОН від 30.06.2005 р., № 1858-Л;
рішення ДАК від 20.12.2005 р., протокол № 58, наказ МОН від 26.12.2005 р., № 2332-Л;
рішення ДАК від 02.03.2006 р., протокол №59, наказ МОН від 09.03.2006 р., № 562-Л;
рішення ДАК від 27.02.2007 р., протокол №65, наказ МОН від 07.03.2007 р., № 421-Л;
рішення ДАК від 24.04.2007 р., протокол № 66, наказ МОН від 11.05.2007 р., № 1192-Л;
рішення ДАК від 27.11.2007 р., протокол № 68, наказ МОН від 04.12.2007 р., № 2144-Л;
рішення ДАК від 01.07.2008 р., протокол № 72, наказ МОН від 07.07.2008 р., № 2180-Л;
рішення ДАК від 02.07.2009 р., протокол №79, наказ МОН від 16.07.2009 р., № 2675-Л;
рішення ДАК від 17.12.2009 р., протокол № 80, наказ МОН від 31.12.2009 р., № 3101-Л;
рішення ДАК від 30.03.2010 р., протокол №82, наказ МОН від 10.06.2010 р., № 1611-Л;
рішення ДАК від 24.04.2010 р., протокол № 84, наказ МОН від 14.07.2010 р., № 1850-Л;
рішення ДАК від 23.02.2012 р., протокол № 93, наказ МОН 28.02.2012 р., № 751-Л;
рішення АК від 05.10.2012 р., протокол № 98, наказ МОН від 12.10.2012 р., № 2491л;
рішення АК від 29.03.2013 р., протокол № 102, наказ МОН від 05.04.2013 р., № 927-л;
рішення АК від 27.12.2013 р., протокол № 108, наказ МОН від 08.01.2014 р., № 1-л;
рішення АК від 08.07.2014 р., протокол № 110, наказ МОН від 15.07.2014 р., № 2642л;
рішення АК від 31.03.2015 р., протокол № 115, наказ МОН від 14.04.2015 р., № 553л;
рішення АК від 28.05.2015 р., протокол № 116, наказ МОН від 10.06.2015 р., № 1415л;
решення АК від 30.06.2015 р., протокол №117, наказ МОН від 03.07.2015 р., №1683л;
рішення АК від 17.11.2015 р., протокол № 119, наказ МОН від 30.11.2015 р., № 1931.
наказ МОН від 19.07.2017 р.,№856;
рішення АК від 26.04.2017 р., протокол № 125, наказ МОН від 27.04.2017 р., № 658.
наказ МОН від 26.05.2017 р., № 111-л.
Наказ МОН від 09.01.2020 № 5-л
Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л
Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

протокол АК №116
від 28.05.2015 р.,
наказ МОН
№1415л від
10.06.2015 р.

