
02070758

Місцезнаходження юридичної особи:  

№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код  

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг                  

(на одному 

курсі (році 

навчання)

Можливість 

здійснювати 

підготовку іноземців 

та осіб без 

громадянства  

(так/ні)

Номер рішення за кожною 

спеціальністю за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший 

спеціаліст або або

рішення за кожною спеціальністю  у 

сфері фахової передвищої освіти 

прийнятого у 2018, 2019 роках (наказ 

МОН, в якому приймалося рішення 

до даної  спеціальності)

 (наказ МОН, в якому приймалося 

рішення до даної  спеціальності) 

33474270

1 05

Соціальні та

поведінкові науки 051 Економіка 80 ні Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л

2 13 Механічна інженерія 133
Галузеве 

машинобудування
80 ні Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л

3 14 Електрична інженерія 141

Електроенергетика, 

електротехніка  та 

електромеханіка

110 ні Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л

4 15
Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології

40 ні Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л

5 16
Хімічна та 

біоінженерія 
161

Хімічні технології та 

інженерія 
65 ні Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л

6 27 Транспорт 274
Автомобільний 

транспорт
80 ні Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи

Державний вищий навчальний заклад  "Український державний хіміко-технологічний університет"

49005, Україна, м. Дніпро, проспект Гагаріна,8

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

Індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" 

51931,  Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Медична , буд. 10

Дата і номер попередніх рішень МОН:

Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л

Індустріальний коледж Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" 

(місцезнаходження: 51931, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 10)

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Ідентифікаційний код:  

ідентифікаційний 

код

Для  відокремлених структурних підрозділів

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

Державний вищий навчальний заклад  "Український державний хіміко-технологічний університет"

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 8


