
Ідентифікаційний код: 02125208

Місцезнаходження юридичної особи:   

№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код  

спеціальності 

Найменування 

спеціальності               

Освітня програма        

(за наявності)

Вид освітньої 

діяльності

Ліцензований обсяг                               

(з урахуванням строків 

навчання)

Можливість 

здійснювати 

підготовку іноземців 

та осіб без 

громадянства  (так/ні)

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (наказ МОН, 

в якому приймалося 

рішення до даної  

спеціальності) 

1

01  Освіта/Педагогіка 011
Освітні, педагогічні 

науки
ні

підвищення 

кваліфікації

наукових, 

науковопедагогічних 

і педагогічних

працівників закладів 

освіти

та установ

25 ні

Наказ МОН від 08.08.2019 

№ 950-л 

2

01  Освіта/Педагогіка

012

Дошкільна освіта

ні підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні Наказ МОН від 05.07.2019 

№ 941-л

3

01  Освіта/Педагогіка

013

Початкова освіта ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН від 05.07.2019 

№ 941-л

4 01  Освіта/Педагогіка 014

Середня освіта 

(Біологія та здоров'я 

людини)

ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН № 826-л  від 

12.06.2019 р.

5 01  Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 

(Фізика)
ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН № 826-л  від 

12.06.2019 р.

6 01  Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 

(Інформатика)
ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН № 826-л  від 

12.06.2019 р.

7 01  Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 

(Фізична культура)
ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН № 826-л  від 

12.06.2019 р.

8 01  Освіта/Педагогіка 014

Середня освіта 

(Українська мова і 

література)

ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН № 940-л  від 

27.06.2019 р.

9 01  Освіта/Педагогіка 014

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська))

ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН № 940-л  від 

27.06.2019 р.

10 01  Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 

(Музичне мистецтво)
ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН № 940-л  від 

27.06.2019 р.

11 01  Освіта/Педагогіка 014

Середня освіта 

(Мова і

література 

(російська))

ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН від 05.07.2019 

№ 941-л

12 01  Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 

(Історія)
ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН від 05.07.2019 

№ 941-л

13 01  Освіта/Педагогіка 014

Середня освіта

(Образотворче 

мистецтво)

ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН від 05.07.2019 

№ 941-л

14 01  Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта

(Математика)
ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН від 05.07.2019 

№ 941-л

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності 

у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою

10008, місто Житомир, вулиця Велика Бердичівська, будинок 40



15 01  Освіта/Педагогіка 014

Середня освіта 

(Мова і література 

(німецька))

ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН від 22.08.2019 

№ 953-л 

16 01  Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта 

(Хімія)
ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН від 22.08.2019 

№ 953-л 

17 01  Освіта/Педагогіка 017
Фізична культура і 

спорт
ні

підвищення 

кваліфікації

тренерів (тренерів-

викладачів) та інших

фахівців у сфері 

фізичної

культури і спорту

25 ні

Наказ МОН від 08.08.2019 

№ 950-л 

18 05
 Соціальні та 

поведінкові науки 
053 Психологія ні

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників закладів 

освіти та установ

25 ні

Наказ МОН № 940-л  від 

27.06.2019 р.

19 07
Управління та

адміністрування
073 Менеджмент ні

підвищення 

кваліфікації

керівників 

підприємств,

установ та 

організацій у

сфері освіти, 

педагогічних

та науково-

педагогічних

працівників

25 ні

Наказ МОН від 08.08.2019 

№ 950-л 

20 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота ні

підвищення 

кваліфікації

соціальних та 

педагогічних

працівників закладів 

освіти

та установ

25 ні

Наказ МОН від 08.08.2019 

№ 950-л 

Місце провадження освітньої діяльності:

Найменування юридичної особи

Дата і номер попередніх рішень:

Наказ МОН № 940-л  від 27.06.2019 р.

Наказ МОН від 05.07.2019 № 941-л

Наказ МОН від 08.08.2019 № 950-л 

Наказ МОН від 22.08.2019 № 953-л 

наказ МОН України № 826-л  від 12.06.2019

10008, місто Житомир, вулиця Велика Бердичівська, будинок 40

Житомирський державний університет імені Івана Франка


