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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) 

00727794

1 20
Аграрні науки та 

продовольство
204

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва

50 ні
Наказ МОН від 26.12.2019 № 

1020-л

2 21
Ветеринарна 

медицина
211

Ветеринарна 

медицина
100 ні

Наказ МОН від 26.12.2019 № 

1020-л

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

1. м. Львів, вул. Пекарська, 50 (Навчально-адміністративний корпус) 

2. м. Львів, вул. Пекарська, 50 (Корпус біолого-технологічного ф-ту) 

3. м. Львів, вул. Пекарська, 50а (Корпус ф-ту харчових технологій) 

4. м. Львів, вул. Пекарська, 50 (Спортивний корпус) 

5. м. Львів, вул. К. Левицького, 59 (Навчальні корпуси ф-ту ветеринарної медицини) 

6. м. Львів, вул. К. Левицького, 61 (Навчальні корпуси ф-ту ветеринарної медицини) 

7. м. Львів, вул. К. Левицького, 63 (Навчальні корпуси ф-ту ветеринарної медицини) 

8. м. Львів, вул. К. Левицького, 65 (Навчальні корпуси ф-ту ветеринарної медицини) 

9. м. Львів, вул. К. Левицького, 67 (Навчальні корпуси ф-ту ветеринарної медицини) 

10. м. Львів, вул. К. Левицького, 67 (Клініка тварин) 

11. м. Львів, вул. К. Левицького, 67 (Прозекторій) 

12. м. Львів, вул. К. Левицького, 67 (Навчальний корпус «Кафедра анатомії») 

13. м. Львів, вул. Рильського, 1 (Навчальний корпус «Кафедра безпеки виробництва та механізації технологічних процесів у тваринництві») 

14. м. Львів, вул. О. Басараб, 1 (Гуртожиток №1, бібліотека)

16. м. Львів, вул. Т. Барановського, 13 (Гуртожиток №3, навчальний корпус «Кафедра водних біоресурсів») 

17. м. Львів, вул. К. Левицького, 67а (Гуртожиток №4, навчальний корпус «Кафедра водних біоресурсів») 

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

1. м. Рожище, вул. Грушевського, 14  (Навчальний корпус № 1, бібліотека, спортивний зал) 

2. м. Рожище, вул. Незалежності,  14  (Гуртожиток № 2) 
3. м. Рожище, вул. Незалежності,  14  (Навчальна ветеринарна клініка) 
4. м. Рожище, вул. Незалежності,  14  (Їдальня) 
5. м. Рожище, вул. Незалежності,  62  (Навчальний корпус № 2) 
6. м. Рожище, вул. Шевченка,  2  (Гуртожиток № 1) 
7. Рожищенський р-н.,  с. Кременець, вул. Рожищенська, 37  (Навчально-виробниче господарство)
Дата і номер попередніх рішень МОН:

Наказ МОН від 26.12.2019 № 1020-л

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

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

79010, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ПЕКАРСЬКА, будинок 50

15. м. Львів, вул. Т. Барановського, 11 (Гуртожиток №2, навчальний корпус «Кафедра української та іноземних мов», «Кафедра менеджменту», «Кафедра публічного 

управління та адміністрування»), «Кафедра інформаційних технологій у менеджменті»)

Рожищенський коледж Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

(місцезнаходження: 45100, Волинська обл., Рожищенський район, місто Рожище, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 14, КОРПУС 1) 

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Ідентифікаційний код: 

ідентифікаційний 

код

Для  відокремлених структурних підрозділів


