Відомості щодо права провадження освітньої діяльності
у сфері фахової передвищої освіти
Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,
будинок 10

Національний фармацевтичний університет
Ідентифікаційний код:

02010936
61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 53

Місцезнаходження юридичної особи:

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266

№ з/п

Шифр галузі
знань

Назва галузі знань

Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Номер рішення за кожною
спеціальністю за освітньокваліфікаційним рівнем
молодший спеціаліст або або
Дата і номер
рішення про
Можливість
рішення за кожною
Дата і номер
Ліцензований
переоформлення
здійснювати
спеціальністю у сфері фахової
рішення
про
обсяг
підготовку іноземців передвищої освіти прийнятого розширення або ліцензії у зв'язку з
реорганізацією
(на одному
звуження
та осіб без
у 2018, 2019 роках (наказ
закладу/відокрем
курсі (році
провадження
громадянства
МОН, в якому приймалося
леного
навчання)
освітньої діяльності
(так/ні)
рішення до даної
структурного
підрозділу
спеціальності)
(наказ МОН, в якому
приймалося рішення до даної
спеціальності)

Для відокремлених структурних підрозділів
Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету
(місцезнаходження: 61140, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, вулиця Олександра Невського, будинок 18)

ідентифікаційний код

26354238
Підготовка фахового молодшого бакалавра

1

22

Охорона здоров’я

Місце провадження освітньої діяльності:

Національний фармацевтичний університет:
61002 м. Харків, вул. Пушкінська, 53
61168 м. Харків, вул. Валентинівська, 4

226

Фармація,
промислова
фармація

300

ні

Наказ МОН від 24.01.2020 №
28-л

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

61002 м. Харків, вул. Куликівська, 12
61057 м. Харків, вул. Пушкінська, 27
61001 м. Харків, пл. Захисників України, 17
61013 м. Харків, вул. Челюскінців, 3
61140 м. Харків, вул. Олександра Невського, 18
Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету
61140 м. Харків, вул. Олександра Невського, 18
Дата і номер попередніх рішень МОН:
Наказ МОН від 10.10.2019 № 969-л
Наказ МОН від 24.01.2020 № 28-л
Наказ МОН від 23.11.2020 № 256-л

