
Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка»

Ідентифікаційний код: 02011580

Місцезнаходження юридичної особи:   

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 1201 Медицина 5.12010101 Лікувальна справа 90 0 0

Рішення ДАК від 

30.06.2011 протокол № 

88, наказ 

МОНмолодьспорту від 

01.07.2011 № 2487-л

2 1201 Медицина 5.12010102 Сестринська справа 60 0 0

Рішення ДАК від 

30.06.2011 протокол № 

88, наказ 

МОНмолодьспорту від 

01.07.2011 № 2487-л

Шифр галузі знань Назва галузі знань

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п

Код напряму 

підготов ки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг
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)

Україна, 42200, Сумська обл., місто Лебедин, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, 17

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокрем

леного 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

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

будинок 10



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

1 22 Охорона здоров'я 223 Медсестринство
Наказ МОН від 

19.12.2016 № 1565

Місце провадження освітньої діяльності

найменування юридичної особи: Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка»

Сумська область, м.Лебедин, вул.Героїв Майдану, 17

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

Рішення ДАК від 17.12.1996 протокол № 5
Рішення ДАК від 04.07.2001 протокол № 34

Рішення ДАК від 21.04.2006 протокол № 60, наказ МОН від 03.05.2006 № 1105-л

Рішення ДАК від 30.06.2011 протокол № 88, наказ МОНмолодьспорту від 01.07.2011 № 2487-л

Рішення АК від 16.06.2016 протокол № 121, наказ МОН від 21.06.2016 № 79-А

Наказ МОН від 19.12.2016 № 1565

Наказ МОН від 21.12.2017 № 504-л "Про переоформлення ліцензій"

Підготовка молодших спеціалістів

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів 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 

150

Наказ МОН від 12.10.2020 № 240-л

Ліцензований обсяг


