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

Комунальний заклад Сумської обласної ради "Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка"
Ідентифікаційний код:
02137826
Місцезнаходження юридичної особи:

№ з/п

Шифр галузі
знань

42200, Сумська обл. місто Лебедин, вулиця Тараса Шевченка, будинок 73

Код напряму
Найменування напряму
підготов ки,
підготовки,
Назва галузі знань
спеціальності, виду
спеціальності, виду
освітньої послуги
освітньої послуги

Ліцензований обсяг

денна
форма

заочна
форма

вечірня
форма

Номер рішення за кожною
спеціальністю (протокол АКУ,
наказ МОН, в якому приймалося
рішення до даної спеціальності)

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1

0101

Педагогічна освіта

5.01010101

Дошкільна освіта

90

30

0

Рішення ДАК від 25.05.2011 р. №87
(наказ МОН, молоді та спорту
України від 07.06.2011 р. №2128Л);

2

0101

Педагогічна освіта

5.01010201

Початкова освіта

120

0

0

Рішення ДАК від 25.05.2011 №87
(наказ МОН, молоді та спорту
України від 07.06.2011 р. №2128Л);

3

0101

Педагогічна освіта

5.01010601

Соціальна педагогіка

30

0

0

Рішення АК 05.10.2012 р., протокол
№ 98 (наказ МОН, молоді та
спорту України від 12.10.2012 р. №
2491л);

4

0102

Фізичне виховання,
спорт і здоров’я
людини

5.01020101

Фізичне виховання*

30

0

0

рішення АК від 17.11.2015 р.,
протокол № 119 (наказ МОН
України від 30.11.2015 р. № 1931л)

5

0202

Мистецтво

5.02020401

Музичне мистецтво*

30

0

0

рішення АК від 17.11.2015 р.,
протокол № 119 (наказ МОН
України від 30.11.2015 р. № 1931л)

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу
(таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» та 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) *
* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не
№ з/п

Шифр галузі
знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підстава

Підготовка молодших спеціалістів

1

01

Освіта/Педагогіка

012

Дошкільна освіта

120

Наказ Міністерства освіти і науки
України від 19.12.2016р. № 1565

Дата і номер
Дата і номер рішення
рішення про
про переоформлення
розширення або
ліцензії у зв'язку з
звуження
реорганізацією
провадження
закладу/відокремленог
освітньої
о 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

2

01

Освіта/Педагогіка

013

Початкова освіта

120

Наказ Міністерства освіти і науки
України від 19.12.2016р. № 1565

3

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта
(Музичне мистецтво)

30

Накази Міністерства освіти і науки
України від 19.12.2016р. № 1565

4

01

Освіта/Педагогіка

014

Середня освіта
(Фізична культура)

30

Накази Міністерства освіти і науки
України від 19.12.2016р. № 1565

5

23

Соціальна робота

231

Соціальна робота

30

Наказ Міністерства освіти і науки
України від 19.12.2016р. № 1565

42200, Сумська обл. місто Лебедин, вулиця Тараса Шевченка, будинок 73
Місце провадження освітньої діяльності:
Найменування юридичної особи: Комунальний заклад Сумської обласної ради "Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А. С. Макаренка"

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):
рішення МАК від 04.03.1993 р., протокол № 2, колеги МОН України від 24.03.1993 р., протокол № 10/3;
рішення МАК від 26.01.1995 р., протокол № 16 (наказ МОН України від 29.03.1995 р. № 77);
рішення ДАК від 14.10.1997 р., протокол № 10;
рішення ДАК від 22.02.2000 р., протокол № 25;
рішення ДАК від 20.06.2000 р. протокол № 27;
рішення ДАК від 11.07.2000 р., протокол № 28;
рішення ДАК від 04.07.2001 р., протокол № 34;
рішення ДАК від 09.07.2002 р., протокол № 40 (наказ МОН України від 18.07.2002 р. № 414);
рішення ДАК від 21.06.2005 р., протокол № 56 (наказ МОН України від 30.06.2005 р. № 1858-Л);
рішення ДАК від 31.10.2006 р., протокол № 63 (наказ МОН України від 21.11.2006 р. № 2237-Л);
рішення ДАК від 26.06.2007 р. протокол №67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. № 1843-Л):
рішення ДАК від 24.06.2010 р., протокол № 84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. № 1850-Л);
рішення ДАК від 25.05.2011 р., протокол № 87 (наказ МОН, молоді та спорту України від 07.06.2011 р. № 2128-Л);
рішення АК від 05.10.2012 р., протокол №98 (наказ МОН, молоді та спорту України від 12.10.2012 р. №2491л);
рішення АК від 17.11.2015 р., протокол № 119 (наказ МОН України від 30.11.2015 р. № 1931л);
наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79-А;
наказ МОН України від 05.07.2017 р. № 139-л.
наказ МОН від 14.11.2017 № 226-л "Про переоформлення ліцензій"
наказ Управління майном Сумської обласної ради від 23.07.2018 № 276 "Про перейменування Вищого комунального навчального закладу Сумської
обласної ради "Лебединське педагогічне училище імені А. С. Макаренка"
наказ МОН від 25.09.2018 № 1477-л
Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

