
Ідентифікаційний код: 02545494

№ з/п
Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

1. 18
Виробництво та 

технології
181 Харчові технології 30 0 0 наказ МОН № 1565 від 19.12.2016 

2. 19
Архітектура та 

будівництво
192

Будівництво та цивільна 

інженерія
25 0 0 наказ МОН № 1565 від 19.12.2016

Місце провадження освітньої діяльності:

Найменування юридичної особи

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

рішення ДАК від 24 грудня 2002 р., протокол №42 (наказ МОН України від 10.01.2003 р., №13) (акредитація),

рішення ДАК від 20 травня 2008 р., протокол №71 (наказ МОН України від 28.05.2008 р. №1824-Л),

рішення АК від 27 вересня 2013 р., протокол №106 (наказ МОН України від 03.10.2013 р. №2648-Л),

Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста та ліцензованого обсягу 

Вищого професійного училища №19 м Дрогобича (наказ МОН України від 19.12.2016 р. № 1565 )

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):

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича

Місцезнаходження юридичної особи:   82100, Львівська область, м. Дрогобич, 

     вул. Грушевського, 59

82100, Львівська область, м. Дрогобич,  вул. Винниченка, 9

Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича

82100, Львівська область, м. Дрогобич,  вул. Грушевського, 59

Підготовка молодших спеціалістів

Ліцензований обсяг

Підготовка молодших спеціалістів 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» та

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)


