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Ліцензований обсяг

Перепідготовка спеціалістів 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 5000

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Інші види освітньої діяльності

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (протокол 

АКУ, наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до 

даної спеціальності)

Перепідготовка спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №787)
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Назва галузі знань Найменування 

напряму підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п



№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код  

спеціальності 

Назва спеціальності Підстава 

1 05
Соціальні та 

поведінкові науки
053 Психологія

Наказ МОН від 19.12.2016 

№ 1565

Місце провадження освітньої діяльності:

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

адреса 14021, м.Чернігів, вул.Слобідська, 83

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках):

    

рішення МАК від  30.06.1994 р., протокол № 12, наказ Міносвіти України від 13.07.1994 р., № 229,

рішення МАК від  26.01.1995 р., протокол № 16, наказ Міносвіти України від 29.03.1995 р., № 77,

рішення ДАК від  02.07.1996 р., протокол № 3, 

рішення ДАК від  11.07.2000 р., протокол № 28, 

рішення ДАК від  10.10.2000 р., протокол № 29, 

рішення ДАК від  17.05.2001 р., протокол № 33, 

рішення ДАК від  09.07.2002 р., протокол № 40, (наказ МОН України від 18.07.2002 р., № 414),

рішення ДАК від  22.06.2004 р., протокол № 51, (наказ МОН України від 01.07.2004 р., № 558) (акредитація),

рішення ДАК від  21.06.2005 р., протокол № 56, (наказ МОН України від 30.06.2005 р., № 1858 - Л),

рішення ДАК від  26.06.2007 р., протокол № 67, (наказ МОН України від 09.07.2007 р., № 1843 - Л),

Підготовка спеціалістів   

25

Ліцензований обсяг

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 (далі – наказ № 1565) *

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не

вказується!

Якщо звужено провадження освітньої діяльності за переліком спеціальностей 2006, 2007, 2010 років, то ліцензовані обсяги за

спеціальностями вказуються з урахуванням рішень Міністерства!

Не вносяться до даного переліку спеціальності реорганізованих юридичних осіб. Згідно з нормами частин четвертої та п’ятої статті 15

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» правонаступник цих юридичних осіб зобов’язаний  отримати ліцензію!  

За наявного контингенту студентів (вступ 2016 р.) зі спеціальностей: 011 «Науки про освіту», 055 «Міжнародні відносини, суспільні

комунікації та регіональні студії», 056 «Міжнародні економічні відносини», 074 «Публічне управління та адміністрування», 082 «Міжнародне

право», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 226 «Фармація», 227 «Фізична реабілітація», ці спеціальності та ліцензовані

обсяги вказуються у даному переліку за відповідним рівнем освіти!

За відсутності такого контингенту студентів ці спеціальності вказуються в наступному переліку на підставі змін до Переліку галузей

знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53 **



рішення ДАК від  02.07.2009 р., протокол № 79, (наказ МОН України від 16.07.2009 р., № 2675 - Л),

рішення ДАК від  05.10.2010 р., протокол № 85, (наказ МОН України від 01.11.2010 р., № 2035 - Л),

рішення АК від  27.01.2015 р., протокол № 114, (наказ МОН України від 06.02.2015 р., № 133 - Л),

    


