
Ідентифікаційний код: 38177113

Місцезнаходження юридичної особи:   84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, б. 19

№ 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/відокремле

ного 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

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/відокремле

ного 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

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

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Рівень вищої освіти
Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Перший (бакалаврський) рівень   1040
Наказ МОН від 19.03.2021 № 

33-л

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Перший (бакалаврський) рівень   2250
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Другий (магістерський) рівень 

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

1100
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 107
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 10
Наказ МОН від 19.03.2021 № 

33-л

Для відокремлених структурних підрозділів:   

Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

(адреса: 84500, м. Бахмут, Донецької області, вул. Василя Першина, 24) 

 ідентифікаційний код:  38177129

Другий (магістерський) рівень 220
Наказ МОН від 19.03.2021 № 

33-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



1
Фізична терапія, 

ерготерапія
227

Фізична терапія, 

ерготерапія

перший (бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 Рішення ДАК, 

протокол №91 від 

24.11.2011 р.

 ідентифікаційний 

код:  

38177129

1 Рішення ДАК, 

протокол № 86 від 

10.03.2011р.

2 Рішення ДАК, 

протокол № 82 від 

30.03.2010р.

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

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремле

ного 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

№ з/п Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг

Інші види освітньої діяльності

Інші види освітньої діяльності

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за базовими акредитованими 

напрямами (спеціальностями)            Всього на рік

600

   

Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

(адреса: 84500, м. Бахмут, Донецької області, вул. Василя Першина, 24) 

Для відокремлених структурних підрозділів:

Підготовка іноземців  за акредитованими напрямами (спеціальностями)              Всього на 

рік

80

Підвищення кваліфікації спеціалістів за напрямом 0203 Гуманітарні науки: 7.02030201 

Історія, 7.02030301 Українська мова і література, 7.02030302 Мова і література 

(англійська, німецька, іспанська, російська);  0301 Соціально-політичні науки 7.03010301 

300

Підготовка  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)*

Ліцензований обсяг

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності)

Шифр галузі знань Назва галузі знань Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, 

виду освітньої послуги
Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремле

ного 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

30
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л



1 22 Охорона здоров’я 227 Фізична реабілітація

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565

Наказ МОН 

від 04.06.2021 

№ 67-л

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

1 01 Освіта  011 Науки про освіту

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565

Наказ МОН 

від 04.06.2021 

№ 67-л

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

Місце провадження освітньої діяльності:

84110, Донецька область, м. Cлов’янськ, вул. Університетська, буд.12;

84110, Донецька область, м. Cлов’янськ, вул. Добровольського, буд. 1;

84110, Донецька область, м. Cлов’янськ, пров. Вчительський, буд 48а

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

рішення МАК від 20.04.1993р., протокол № 3/2, колегії Міносвіти  від 26.05.1993 р., протокол № 11/1;

рішення МАК від 15.09.1994 р., протокол № 13, наказ Міносвіти від 03.10.1994 р., № 278;

рішення МАК від 20.04.1995 р., протокол № 17, наказ Міносвіти від 11.05.1995 р., № 126;

рішення МАК від 20.05.1995 р., протокол № 18, наказ Міносвіти від 14.06.1995 р., № 175;

рішення МАК від 19.10.1995 р., протокол № 20, наказ Міносвіти від 10.11.1995 р. , № 310;

рішення ДАК від 17.12.1996 р., протокол № 5, 

рішення ДАК від 08.07.1997 р., протокол № 9, 

рішення ДАК від 09.06.1998 р., протокол № 14,

рішення ДАК від 11.04.2000 р., протокол № 26,

рішення ДАК від 13.02.2001, протокол № 31,

рішення ДАК від 11.04.2001 р., протокол № 32, 

рішення ДАК від 17.05.2001 р., протокол № 33,

рішення ДАК від 04.07.2001 р., протокол № 34,

рішення ДАК від 09.04.2002 р., протокол № 38, , наказ МОН від 24.04.2002 р. , № 268;

рішення ДАК від 09.07.2002 р., протокол № 40, наказ МОН від 18.07.2002 р., № 414;

рішення ДАК від 15.10.2002 р., протокол № 41, наказ МОН від 24.10.2002 р., № 606;

рішення ДАК від 24.12.2002 р., протокол № 42, наказ МОН від 10.01.2003 р., № 13;

рішення ДАК від 08.04.2003 р., протокол № 44, наказ МОН від 23.04.2003 р., № 252;

рішення ДАК від 10.06.2003 р., протокол № 45, наказ МОН від 23.06.2003 р., № 401;

рішення ДАК від 15.07.2003 р., протокол № 46 , наказ МОН від 17.07.2003 р., № 480;

рішення ДАК від 22.06.2004 р., протокол № 51, наказ МОН від 01.07.2004 р., № 558;

рішення ДАК від 19.04.2005 р., протокол № 55, наказ МОН від 27.04.2005 р., № 853Л;

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

рішення ДАК від 11.10.2005 р., протокол № 57, наказ МОН від 25.10.2005 р., № 1998-Л;

рішення ДАК від 02.03.2006 р., протокол № 59, наказ МОН від 09.03.2006 р., № 562-Л;

рішення ДАК від 22.06.2006 р., протокол № 61, наказ МОН від 29.06.2006 р., № 2043-Л;

рішення ДАК від 31.10.2006 р., протокол № 63, наказ МОН від 21.11.2006 р., № 2237-Л;

рішення ДАК від 26.12.2006 р., протокол № 64, наказ МОН від 16.01.2007 р., № 29-Л;

Підготовка магістрів   

50

30

Підготовка бакалаврів  

найменування юридичної особи:   Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, буд.19;

84110, Донецька область, м. Cлов’янськ, пров. Вчительський,буд. 1;

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи:    Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального 

закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Першина, 24; 

84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Садова, 78-а. 



рішення ДАК від 27.02.2007 р., протокол № 65, наказ МОН від 07.03.2007 р., № 421-Л;

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

рішення ДАК від 28.03.2008 р., протокол № 70, наказ МОН від 04.04.2008 р., № 868-Л;

рішення ДАК від 20.05.2008 р., протокол № 71, наказ МОН від 28.05.2008 р., № 1824-Л;

рішення ДАК від 01.07.2008 р., протокол № 72, наказ МОН від 07.07.2008 р., № 2180-Л;

рішення ДАК від 30.03.2010 р., протокол № 82, наказ МОН від  10.06.2010 р., № 1611-Л;

рішення ДАК від 24.06.2010 р., протокол № 84, наказ МОН від 14.07.2010 р., №1850-Л ;

рішення ДАК від 10.03.2011 р., протокол № 86, наказ МОНмолодьспорт від 31.03.2011 р., № 764-Л;

рішення ДАК від 30.06.2011 р., протокол № 88, наказ МОНмолодьспорт від  01.07.2011 р., № 2487-Л;

рішення ДАК від 28.09.2011 р., протокол № 90, наказ МОНмолодьспорт від 30.09.2011 р., № 2660-Л;

рішення ДАК від 24.11.2011 р., протокол № 91, наказ МОНмолодьспорт від 29.11.2011 р., № 2951-Л;

рішення ДАК від 23.03.2012 р., протокол № 94, наказ МОНмолодьспорт від 30.03.2012 р., № 1025-Л;

рішення ДАК від 26.04.2012 р., протокол № 95, наказ МОНмолодьспорт від 27.04.2012 р., № 1485-Л;

рішення ДАК від 25.05.2012 р., протокол № 96, наказ МОНмолодьспорт від 01.06.2012  р., № 2117л;

рішення ДАК від 06.07.2012 р., протокол № 97, наказ МОНмолодьспорт від 13.07.2012 р., № 2325л;

рішення АК від 30.05.2013 р., протокол № 104, наказ МОН від 04.06.2013 р., № 2070-л;

рішення АК від 27.06.2013 р., протокол № 105, наказ МОН від 01.07.2013 р., № 2494л;

рішення АК від 03.06.2014 р., протокол № 109, наказ МОН від 11.06.2014 р., № 2323л;

рішення АК від 08.07.2014 р., протокол № 110, наказ МОН від 15.07.2014 р., № 2642л;

рішення АК від 30.06.2015 р., протокол №117, наказ МОН від 03.07.2015 р., № 1683л;

рішення АК від 17.11.2015 р., протокол №119, наказ МОН від 30.11.2015 р., № 1931л;

наказ МОНУ від 30.05.2016 р., № 590; 

 наказ МОНУ №1397л від 30.06.2016;

 наказ МОНУ № 1407л від 21.07.2016 р.;

наказ МОНУ № 1408л від 05.08.2016 р.;

наказ МОНУ від  05.09. 2016 р., №1073;

 наказ МОНУ від  07.10. 2016 р., №1451л;

 наказ МОНУ від  01.12. 2016 р., №1503л;

наказ МОНУ від  20.01. 2017 р., №5л;

 наказ МОНУ від  20.01. 2017 р., №5л;

 наказ МОНУ від  27.01. 2017 р., №13-л;

наказ МОНУ від  03.02. 2017 р., №18-л;

 наказ МОНУ від  10.02. 2017 р., №28-л;

 наказ МОНУ від  24.02. 2017 р., №36-л

наказ МОНУ від  24.03. 2017 р., №60-л;

наказ МОН від 18.04.2017 № 80-л  "Про переоформлення ліцензій"

наказ МОНУ від  05.05. 2017 р., №88-л;

 наказ МОНУ від  18.07. 2017 р., №155-л

наказ МОНУ від  09.11. 2017 р. № 223-л

наказ МОН України від 22.05.2018 р. № 933-л

наказ МОН від 21.02.2019 № 158-л

Наказ МОН від 24.04.2019 № 356-л

Наказ МОН від 15.05.2019 № 509-л

Наказ МОН від 25.07.2019 № 946-л 

Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л
Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л

Наказ МОН від 04.06.2021 № 67-л

Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л


