Відомості щодо права здійснення 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
Сєвєродонецький фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва
Ідентифікаційний код: 02214461
Місцезнаходження юридичної особи:
№ з/п

1

93408, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ПРОСПЕКТ ХІМІКІВ, будинок 10

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266
Шифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності
Найменування
Ліцензований
Можливість
Номер рішення за кожною
Дата і номер
спеціальності
обсяг (на одному
здійснювати
спеціальністю за освітньоДата і
Дата і номер
Дата і номер
рішення про
курсі (році
підготовку
кваліфікаційним рівнем молодший
ПІБ посадової
номер
рішення
про
рішення про
переоформлення
навчання)
іноземців та осіб спеціаліст або рішення за кожною
особи, яка
рішення
розширення або ліцензії у зв'язку з необхідність
без громадянства
спеціальністю у сфері фахової
внесла запис
про
звуження
реорганізацією
усунення
(так/ні)
передвищої освіти прийнятого у
до
провадження
закладу/відокрем порушень анулюванн
2018, 2019 роках (наказ МОН, в
ліцензійного
я ліцензії
освітньої
леного
Ліцензійних
якому приймалося рішення до
реєстру
(наказ
діяльності
структурного
умов
підрозділу
даної спеціальності)
МОН)

02

2
02

Культура і
мистецтво
Культура і
мистецтво

025

Підготовка фахового молодшого бакалавра
Музичне мистецтво
90

20
026

ні

Наказ МОН від 19.12.2019 № 1015л

ні

Наказ МОН від 31.01.2022 № 22-л

Сценічне мистецтво

Вернидуб
Жанна
Георгіївна
Вернидуб
Жанна
Георгіївна

Місце провадження освітньої діяльності:
Будівля гуртожитку

93404, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, Сєвєродонецька ОТГ, бульв. Дружби Народів,
буд. 33д

Будівля Сєвєродонецького фахового коледжу
культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва

93408, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, Сєвєродонецька ОТГ, просп. Хіміків, буд. 10

Дата і номер попередніх рішень МОН:
Наказ МОН від 19.12.2019 № 1015-л
Наказ МОН від 18.05.2021 № 59-л
Наказ МОН від 31.01.2022 № 22-л

Вернидуб
Жанна
Георгіївна
Вернидуб
Жанна
Георгіївна

