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Місцезнаходження юридичної особи:   73025 місто Херсон, вулиця Грецька, будинок 55

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0701
Транспорт і транспортна 

інфраструктура
5. 07010401 Судноводіння на морських шляхах

110 100 0 Протокол АКУ від 8 липня 2014 року 

№ 110. Наказ МОН від 15.07.2014 

2642л

2

0702
Транспорт і транспортна 

інфраструктура
5. 07010403 

Експлуатація суднових енергетичних 

установок

110 100 0 Протокол АКУ від 8 липня 2014 року 

№ 110. Наказ МОН від 15.07.2014 

2642л

3 Протокол ДАК від 25 лютого 2010 

року №81 Наказ МОН 516л від 

11.03.2010 року

№ з/п Шифр 

галузі знань

Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

1 27 Транспорт 271 Річковий та морський транспорт
наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016№ 1565

1
наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016№ 1565

Місце провадження освітньої діяльності:

Херсонський морський коледж рибної промисловості

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

рішення ДАК від  22 червня 2004року, протокол № 51, наказ МОН від 01.07.2017р, №558;

рішення ДАК від 2 липня 2009р, протокол № 79, наказ МОН від 16.07.2009, № 2675л;

рішення ДАК від 25 лютого 2010р, протокол № 81, наказ МОН від 11.03.2010, № 516л;

рішення ДАК від  8 липня 2014р., протокол № 110, наказ МОН від 15.07.2014р., № 2642л;

наказ МОН від 12.07.2017 № 152-л "Про переоформлення ліцензій"

Наказ МОН від 12.02.2019 № 141-л

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

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)

Херсонський морський коледж рибної промисловості

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 

Ліцензований обсяг

Підготовка іноземних громадян за базовим акреджитованим напрямом 0701 Транспорт і 

транспортна інфраструктура зі спеціальностей 5.07010401 Судноводіння на морських шляхах, 

5.07010403 Експлуатація суднових енергетичних установок                    Всього на рік

30

Шифр 

галузі знань

Назва галузі знань Найменування напряму підготовки, 

спеціальності

№ з/п Код напряму 

підготовки, 

спеціальності

Ліцензований обсяг

наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 681 «Про зміну типу та перейменування Державного вищого навчального закладу «Херсонське морехідне училище рибної 

промисловості»

рішення ДАК від 6 липня 1999р, протокол № 22;

73025 місто Херсон, вулиця Грецька, будинок 55

30

Підготовка молодших спеціалістів

420

Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 271 Річковий та морський 

транспорт               Всього на рік

Інші види освітньої діяльності


