
Ідентифікаційний код: 20001823

Місцезнаходження юридичної особи:   Україна, 03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА, будинок 22

№ 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/відокремленог

о 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

№ з/п Назва освітньої програми Код  спеціальності Назва спеціальності Рівень вищої освіти

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремленог

о 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
Право інформаційної 

безпеки
081 Право

перший (бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

Національна академія Служби безпеки України

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

Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

75
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

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

Рівень вищої освіти
Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Перший (бакалаврський) рівень   215
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Другий (магістерський) рівень 245
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 5
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л



2
Інформаційне право 

(Освітньо-професійна)
081 Право

другий (магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

3

Контррозвідувальна 

діяльність у сфері 

забезпечення державної 

безпеки

251 Державна безпека
перший (бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

4

Контррозвідувальна 

діяльність органів 

державної безпеки 

(Освітньо-професійна)

251 Державна безпека
другий (магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

5

Управління у сфері 

забезпечення державної 

безпеки відповідно до 

компетенції суб'єктів 

сектору безпеки (Освітньо-

професійна)

251 Державна безпека
другий (магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

6 Право (Освітньо-наукова) 081 Право

третій (освітньо-

науковий/освітньо 

творчий) рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

7
Державна безпека 

(Освітньо-наукова)
251 Державна безпека

третій (освітньо-

науковий/освітньо 

творчий) рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 0304 Право 6.030401 Правознавство 0 0 0 Наказ МОН від 

29.05.2019 № 718-л

Наказ МОН від 

28.09.2020 № 230-л

2 1601 Військові науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону

6.160103 Організація захисту 

інформації з обмеженим 

доступом

0 0 0 Наказ МОН від 

29.05.2019 № 718-л

Наказ МОН від 

28.09.2020 № 230-л

3 1701 Інформаційна 

безпека

6.170103 Управління 

інформаційною 

безпекою

0 0 0 Наказ МОН від 

29.05.2019 № 718-л

Наказ МОН від 

28.09.2020 № 230-л

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

75
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/відокремленог

о структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

Перепідготовка спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №787)

Назва галузі знань Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг

250

30

30

Наказ МОН від 27.05.2021 № 

62-л

Наказ МОН від 27.05.2021 № 

62-л

Підготовка бакалаврів

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

Наказ МОН від 18.05.2021 № 

59-л

Наказ МОН від 18.05.2021 № 

59-л

Наказ МОН від 18.05.2021 № 

59-л

250

100

Шифр галузі знань Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 
(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення до 

даної спеціальності)

№ з/п



1 1601 Військові науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону

7.16010202 Забезпечення державної 

безпеки

275 0 0 наказ 

МОНмолодьспорту 

№ 2128л від 

07.06.2011

1 наказ 

МОНмолодьспорту 

№ 2325л від 

13.07.2012

2 наказ МОН від 

03.10.2013 № 2648л

3 наказ МОН від 

11.06.2014 № 2323л 

4 наказ 

МОНмолодьспорту 

від 04.01.2013 № 1л 

5 наказ МОН від 

18.11.2013 № 2830л 

6 наказ МОН від 

31.07.2014 № 2657л 

Місце провадження освітньої діяльності: 03022, м. Київ, вул. 

М.Максимовича, 22

найменування юридичної особи

адреса 03022, м. Київ, вул. 

М.Максимовича, 22

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

Національна академія Служби безпеки України

Підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки України галузі знань 1601 "Військові науки,

національна безпека, безпека державного кордону" зі спеціальності "Забезпечення державної

безпеки"  Всього на рік (осіб)

Підвищення кваліфікації з іноземних мов (з акредитованого напряму підготовки 6.020303

"Філологія", спеціальності 8.02030304 "Переклад") Всього на рік (осіб)

Підвищення кваліфікації фахівців з поліграфних досліджень  Всього на рік (осіб)

Підвищення кваліфікації фахівців іноземних партнерських спеціальних служб галузі знань

1601 "Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону" зі спеціальності

"Забезпечення державної безпеки"  Всього на рік (осіб)

100

270

200

Підвищення кваліфікації фахівців режимно-секретних органів державних органів, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України, що провадять

діяльність, пов'язану з державною таємницею, у галузі знань 1601 "Військові науки,

національна безпека, безпека державного кордону" (спеціальність "Організація захисту

інформації з обмеженим доступом") Всього на рік (осіб) 

50

1500

Інші види освітньої діяльності

125Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу 



МАК від 19 травня 1994 р. протокол №11/1 (наказ Міносвіти України від 17.06.1994 р. №186);

ДАК від 13 червня 1996 р. протокол №2;

ДАК від 7 липня 1998 р. протокол №15;

ДАК від 4 липня 2001 р. протокол №34;

ДАК від 9 квітня 2002 р. протокол №38 (наказ МОН України від 24.04.2002 р. №268);

ДАК від 21 жовтня 2003 р. протокол №47 (наказ МОН України від 27.10.2003 р. №714);

ДАК від 21 квітня 2006 р. протокол №60 (наказ МОН України від 03.05.2006 р. №1105л);

ДАК від 26 червня 2007 р. протокол №67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. №1873л);

ДАК від 1 липня 2008 р. протокол №72 (наказ МОН України від 07.07.2008 р. №2180л);

ДАК від 2 липня 2009 р. протокол №79 (наказ МОН України 16.07.2009 р. №2675л);

ДАК від 17 грудня 2009 р. протокол №80 (наказ МОН України від 31.12.2009 р. №3101л);

ДАК від 26 травня 2010 р. протокол №83 (наказ МОН України від 29.06.2010 р. №1784л);

ДАК від 5 жовтня 2010 р. протокол №85 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.11.2010 р. №2035л);

ДАК від 10 березня 2011 р. протокол №86 (наказ МОНмолодьспорту України від 31.03.2011 р. №767л);

ДАК від 25 травня 2011 р. протокол №87 (наказ МОНмолодьспорту України від 07.06.2011 р. №2128л);

ДАК від 30 червня 2011 р. протокол №88 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.07.2011 р. №2487л);

ДАК від 6 липня 2012 р. протокол №97 (наказ МОНмолодьспорту України від 13.07.2012 р. №2325л);

Акредитаційна комісія від 27 грудня 2012 р. протокол №100 (наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. №1л);

Акредитаційна комісія від 27 вересня 2013 р. протокол №106 (наказ МОН України від 03.10.2013 р. №2648л);

Акредитаційна комісія від 8 листопада 2013 р. протокол №107 (наказ МОН України 18.11.2013 р. №2830л);

Акредитаційна комісія від 3 червня 2014 р. протокол №109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р. №2323л);

Акредитаційна комісія від 8 липня 2014 р. протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. №2642л);

Акредитаційна комісія від 30 липня 2014 р. протокол №111 (наказ МОН України від 31.07.2014 р. №2657л);

Акредитаційна комісія від 22 вересня 2014 р. протокол №112 (наказ МОН України від 02.10.2014 р. №2866л);

Акредитаційна комісія від 25 листопада 2014 р. протокол №113 (наказ МОН України від 05.12.2014 р. №3090л);

Акредитаційна комісія від 31 березня 2015 р. протокол №115 (наказ МОН України від 14.04.2015 р. №553л);

Акредитаційна комісія від 16 червня 2016 р. протокол №121 (наказ МОН України від 21.06.2016 р. №79-А);

наказ МОН України від 04.07.2016 р. №771;

наказ МОН України від 04.11.2016 р. №1488л;

наказ МОН України від 30.11.2016 р. №1501л "Про переоформлення ліцензій";

наказ МОН від 10.03.2017 р. №43-л;
наказ МОН № 3073-л від 21.12.2018

Наказ МОН від 29.05.2019 № 718-л

Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л

Наказ МОН від 18.05.2021 № 59-л

Наказ МОН від 27.05.2021 № 62-л


