
02125527 

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 

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) 

26265606

1
01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта 25

ні
Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

2 01 Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта (Трудове 

навчання та технології)
75

ні

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

3 01 Освіта/Педагогіка 014
Середня освіта (Фізична 

культура)
25

ні
Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

4 01 Освіта/Педагогіка 015

Професійна освіта 

(Технологія виробів 

легкої промисловості)

60

ні

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

5 01 Освіта/Педагогіка 015

Професійна освіта 

(Технологія 

виробництва і 

переробки продуктів 

сільського 

господарства)

75

ні

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

6 01 Освіта/Педагогіка 015
Професійна освіта 

(Транспорт)
60

ні
Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

7 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси, банківська 

справа та страхування
25

ні

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка:

 (41400, м. Глухів, вул. Києво -Московська,  б. 24)

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка:

(41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, б. 51);

Дата і номер попередніх рішень МОН:

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка                   

(місцезнаходження: 41400, Сумська обл., місто Глухів, вулиця Києво-Московська, будинок 24)                                                                                                                                                      

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Ідентифікаційний код: 

ідентифікаційний 

код

Для  відокремлених структурних підрозділів

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

Глухівський  національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

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

41400, Сумська обл., місто Глухів, вулиця Києво-Московська, будинок 24


