
Ідентифікаційний код: 43684645

Місце знаходження юридичної особи:   Україна, 50005, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ МЕДИЧНА, будинок 16

№ з/п

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремленог

о структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

1

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

2

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

3

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

№ з/п
Назва освітньої 

програми
Код  спеціальності 

Назва 

спеціальності 
Рівень вищої освіти

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремленог

о структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

1 Право 081 Право
початковий рівень 

(короткий цикл)

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

2 Право 081 Право
перший (бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

3
Право (Освітньо-

професійна)
081 Право

другий (магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

675

Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673,  

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785

Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про видачу 

ліцензії

25

125

Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л

Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л

75

Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Державний університет економіки і технологій

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Рівень вищої освіти
Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про видачу 

ліцензії

Початковий рівень (короткий цикл)  75

Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л

Перший (бакалаврський) рівень   1310

Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л

Другий (магістерський) рівень 



№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності Назва спеціальності 

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (наказ МОН, в 

якому приймалося рішення до 

даної  спеціальності) 

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремленог

о структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

43754654

1
05

Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка

Наказ МОН від 29.01.2021 № 

11-л

2
13

Механічна 

інженерія
133 Галузеве машинобудування

Наказ МОН від 29.01.2021 № 

11-л

3

14
Електрична 

інженерія
141

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

Наказ МОН від 29.01.2021 № 

11-л

4
18

Виробництво та 

технології
184 Гірництво

Наказ МОН від 29.01.2021 № 

11-л

Місце провадження освітньої діяльності:

Державний університет економіки і технологій

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж "Політехніка" Державного університету економіки і технологій"

Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, пр.Поштовий, будинок 66

Наказ МОН від 14.08.2020 № 208-л

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л

Наказ МОН від 04.06.2021 № 67-л

560

Дата і номер попередніх рішень:

Для відокремлених структурних підрозділів

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж "Політехніка" Державного університету економіки і технологій" 

(Місцезнаходження:Україна, 50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, пр.Поштовий, будинок 66)

Ідентифікаційний код: 

Підготовка молодших спеціалістів

Гуртожиток №2 - м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського, 18

Гуртожиток №3 - м. Кривий Ріг, пров. Пулковський, 2

Гуртожиток №4 - м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 51

Навчальний корпус №2 - м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16

Гуртожиток №1 - м. Кривий Ріг, вул. Тетяни Воронової, 7

Навчальний корпус №3 - м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 2

240

325

45

Навчальний корпус №1 - м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 64

Ліцензований обсяг

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями  вищої освіти  (За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266)    


