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№ 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

№ 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

Ветеринарна 

медицина 

(Освітньо-наукова)

211
Ветеринарна 

медицина

третій (освітньо-

науковий/освітньо-

творчий) рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

Дата і номер попередній рішень

наказ МОН № 933 від 03.08.2016

Наказ МОН від 04.06.2021 № 67-л

Наказ МОН від 30.07.2021 № 112-л

5
Наказ МОН від 30.07.2021 № 

112-л

Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 10
Наказ МОН від 04.06.2021 № 

67-л

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг (на рік)
Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

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

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Ідентифікаційний код: 

79034, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ СТУСА, будинок 38Місцезнаходження юридичної особи: 

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


