Відомості щодо права провадження 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 охорони здоров'я «Харківський обласний медичний фаховий коледж» Харківської обласної ради
Ідентифікаційний код:
Місцезнаходження юридичної особи:

02010899
Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, УЗВІЗ КУЛИКІВСЬКИЙ,
будинок 3

Код напряму
Найменування напряму
Шифр галузі
підготов ки,
підготовки,
№ з/п
Назва галузі знань
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)

Інші види освітньої діяльності

1

2

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими
спеціальностями

Розширення профілю (підвищення кваліфікації ) та спеціалізація галузі знань
1201 "Медицина"
Всього на рік (осіб)

в межах ліцензованих обсягів
відповідних спеціальностей

рішення АК від
22.09.2014 р., протокол
№ 112 (наказ МОН від
05.04.2013 р. № 927-Л),

4000

рішення АК від
08.07.2014 р., протокол
№ 110 (наказ МОН
України від 15.07.2014 р.
№ 2642л); рішення ДАК
від 23.03.2012 р.,
протокол №94 (наказ
МОНмолодьспорту
України від 30.03.2012 р.
№ 1025-Л)

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів
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» і 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)*

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

№ з/п Шифр галузі Назва галузі знань Код спеціальності
знань

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підстава

Підготовка молодших спеціалістів

1

22

Охорона здоров'я

223

Медсестринство

480

наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

2

22

Охорона здоров'я

221

Стоматологія

90

наказ Міністерства
освіти і науки України
від 19.12.2016 № 1565

3

22

Охорона здоров'я

224

Технології медичної
діагностики та лікування

90

15

Автоматизація та
приладобудування

152

Метрологія та
інформаційновимірювальна техніка

60

4

Місце провадження освітньої діяльності:
Найменування юридичної особи
61002, м .Харків, узвіз Куликівський, будинок 3
Дата і номер попередніх рішень:
рішення МАК від 16.09.1993, протокол № 6, колегії Міносвіти України від 29.09.1993 р №16/5,
рішення МАК від 29.06.1995, протокол № 19 (наказ Міносвіти України від 19.07.1995 р №215),
рішення ДАК від 13.04.1999 р., протокол № 19;
рішення ДАК від 24.12.2002 р., протокол № 42 (наказ МОН України від 10.01.2003 р. №13)
рішення ДАК від 24.02.2004 р., протокол №49 (наказ МОН України від 09.03.2004 р. №183) ,
рішення ДАК від 13.04.2004 р., протокол № 50 (наказ МОН України від 26.04.2004 р. №336) ,
рішення ДАК від 22.06.2004 р., протокол №51 (наказ МОН України від 01.07.2004 р. №558) ,
рішення ДАК від 16.12.2008 р., протокол № 74 (наказ МОН України від 23.12.2008 р. №2625-Л) ,
рішення ДАК від 07.05.2009 р., протокол № 77 (наказ МОН України від 12.06.2009 р., № 2411-Л),
рішення ДАК від 04.06.2009 р., протокол №78 (наказ МОН України від 09.07.2009 р. № 2673-Л),
рішення ДАК від 02.07.2009 р., протокол № 79 (наказ МОН від 16.07.2009р. №2675-Л),
рішення ДАК від 17.12.2009 р., протокол № 80 (наказ МОН від 31.12.2009 р. № 3101-Л),
рішення ДАК від 26.05.2010 р., протокол №83 (наказ МОН України від 29.06.2010 р. № 1784-Л),
рішення ДАК від 23.03.2012 р., протокол №94 (наказ МОНмолодьспорту України від 30.03.2012 р. № 1025-Л),
рішення АК від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642л),
рішення АК від 22.09.2014 р., протокол № 112 (наказ МОН від 05.04.2013 р. № 927-Л),
рішення АК від 30.05.2013 р., протокол № 104 (наказ МОН від 02.10.2014 р. № 2866л),
рішення АК від 25.11.2014 р., протокол № 113 (наказ МОН від 05.12.2014 р. № 3090л),
рішення АК від 27.01.2015 р., протокол № 114 (наказ МОН від 06.02.2015 р. № 133л),
наказ МОН від 06.07.2018 № 1368-л "Про переоформлення ліцензії"

Наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л
Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

наказ МОН від 19.12.2016
р. №1565
наказ МОН від 19.12.2016
р. №1565

