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Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

Наказ  Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

Місце провадження освітньої діяльності:

Державний професійно-технічний навчальний заклада "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище"

1. м. Вінниця, вул. Стрілецька, буд. 5

Дата і номер попередніх рішень:

рішення ДАК від 20 червня 2000 р., протокол № 27;

рішення ДАК від 15 липня 2003 р., протокол № 46, наказ МОНУ від 17.07.2003, № 480 (акредитація);

рішення ДАК від 2 липня 2009 р., протокол № 79, наказ МОНУ від 16.07.2009р., № 2675-Л;

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

Ліцензований обсяг

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

наказ МОН від 20.12.2017 № 488-л "Про переоформлення ліцензій"

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

"Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище"

Номер рішення за 

кожною спеціальністю

рішення ДАК від 19 жовтня 2004 р., протокол № 52, наказ МОНУ від 26.10.2004, № 2422-Л;

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 

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)
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Ліцензований обсяг

Підготовка молодших спеціалістів
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