
Ідентифікаційний код: 30373644

Місцезнаходження юридичної особи:   03115     м. Київ,

вул. Львівська, б. 23

№ 

з/п
Рівень вищої освіти

Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер 

рішення про видачу 

ліцензії

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження провадження 

освітньої діяльності

Дата і номер рішення про 

переоформлення ліцензії 

у зв'язку з реорганізацією 

закладу/відокремлен ого 

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
Перший (бакалаврський) 

рівень
260

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л

Сем'янівська Ольга 

Вікторівна

2
Другий (магістерський) 

рівень
65

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л

Сем'янівська Ольга 

Вікторівна

№ 

з/п
Назва освітньої програми

Код 

спеціальності
Назва спеціальності Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг (на 

рік)

Дата і номер 

рішення про 

видачу ліцензії

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
перший (бакалаврський) 

рівень
50

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л

Сем'янівська Ольга 

Вікторівна

2
Фізична терапія, 

ерготерапія
227

Фізична терапія, 

ерготерапія

перший (бакалаврський) 

рівень
60

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л

Сем'янівська Ольга 

Вікторівна

3

Фізична терапія, 

ерготерапія (Освітньо-

професійна)

227
Фізична терапія, 

ерготерапія

другий (магістерський) 

рівень
40

Наказ МОН від 

19.03.2021 № 33-л

Сем'янівська Ольга 

Вікторівна

№ 

з/п
Шифр галузі знань

Назва галузі 

знань
Код спеціальності Назва спеціальності Ліцензований обсяг Підстава

38091639

1 08 Право 081 Право 40

Наказ МОН 

України від 

19.12.2016 № 1565

Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 

Хмельницький фаховий коледж (місцезнаходження: 29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, буд. 2А)

ідентифікаційний код

ідентифікаційний код : 22779254

Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Хмельницький інститут соціальних технологій 

(місцезнаходження: 29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, буд. 2А) ідентифікаційний код : 22779254

ЛІЦЕНЗІЮ МОЖЛИВО ПЕРЕВІРИТИ НА САЙТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

за посиланням http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/test.html

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА"

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

Відокремлений структурний підрозділ закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Хмельницький інститут соціальних технологій (місцезнаходження: 29009, м. Хмельницький, вул. 

Ярослава Мудрого, буд. 2А)


