
Ідентифікаційний код: 02071168

Місцезнаходження юридичної особи:   Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 25

№ з/п

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформленн

я ліцензії у 

зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокре

мленого 

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
Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна

2
Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна

3
Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна

№ 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 

переоформленн

я ліцензії у 

зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокре

мленого 

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
Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті)

275

Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті)

перший (бакалаврський) 

рівень

Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна

2

Організація перевезень 

і управління на 

автомобільному 

транспорті  (Освітньо-

професійна)

275

Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті)

другий (магістерський) 

рівень

Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна

3
Організація та безпека 

дорожнього руху 

(Освітньо-професійна)

275

Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті)

другий (магістерський) 

рівень

Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна

4
Транспортні системи і 

логістика (Освітньо-

професійна)

275

Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті)

другий (магістерський) 

рівень

Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна

5
Транспортні системи 

(Освітньо-наукова)
275

Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті)

третій (освітньо-

науковий/освітньо-

творчий) рівень

Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030504 Економіка підприємства 0 20 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

2 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030509 Облік і аудит 0 7 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

3  0306
Менеджмент і 

адміністрування
6.030601  Менеджмент 0 10 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

20

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Дата і номер рішення про видачу ліцензії

280

70

60

70

Код напряму 

підготов ки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Рівень вищої освіти
Ліцензований 

обсяг (на рік)
Дата і номер рішення про видачу ліцензії

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

Перший (бакалаврський) рівень   1705 Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Другий (магістерський) рівень 839 Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 90 Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-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)

Ліцензований обсяг

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Підготовка бакалаврів

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

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від 13.12.2006 р.№1719,  від 27.08.2010 р. №787)

№ з/п



4  0401 Природничі науки 6.040106

 Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування

0 5 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

5 0502 
Автоматика та 

управління
6.050202 

Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології

1 2 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

6 0505

Машинобудування 

та 

матеріалообробка

6.050503 Машинобудування 1 14 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

7 0507
Електротехніка та 

електромеханіка
6.050702 Електромеханіка 0 2 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

8 0601
 Будівництво та 

архітектура
6.060101 Будівництво 1 30 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

9 0701

 Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура

6.070101
 Транспортні технології 

(за видами транспорту)
1 50 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

10 0701

 Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура

6.070106 
Автомобільний 

транспорт
1 22 0 Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

1
Протокол АК № 109 від 03.06.2014                          

Наказ МОН  від 11.06.2014 за №2323 л

2
Протокол АК № 111 від 30.07.2014                          

Наказ МОН  від 31.07.2014 за №2657 л

Місце провадження освітньої діяльності:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, будинок 25

2. 61023 м. Харків, вул. Пушкінська, 106

3. 61054 м. Харків, вул.. Зубенка, 3

4. 61054 м. Харків, вул.. Зубенка, 3А

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 травня 1993 p., протокол №4, рішення колегії Міносвіти України від 23.06.1993 р., протокол №13/2, 

рішення ДАК від 22 жовтня 1996 p., протокол №4, 

рішення ДАК від 8 квітня 1997 p., протокол №7, 

рішення ДАК від 10.02.1998 p., протокол №12, 

рішення ДАК від 9 червня 1998p., протокол №14, 

рішення ДАК від 13 жовтня 1998 p., протокол №16,

рішення ДАК від 11 липня 2000 p., протокол №28, 

рішення ДАК від 11квітня 2001р., протокол№32, 

рішення ДАК від 17 травня 200lp., протокол №33, 

рішення ДАК від 4 липня 2001 p., протокол №34, 

рішення ДАК від 25жовтня 2001р., протокол №35, 

рішення ДАК від 25 грудня 2001 р., протокол №36, 

рішення ДАК від 9 квітня 2002 p., протокол №38, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2002 p. №268, 

рішення ДАК від 9 липня 2002р, протокол №40, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2002 р. №414,

рішення ДАК-від 15 жовтня 2002р.,протокол №41, наказ Міністерства освіти і науки України віл 24.10.2002 p. №606,

рішення ДАК від 24 грудня 2002p., протокол №42, наказ Міністерства освіти і науки; України від 10.01.2003 р.№13,

рішення ДАК від25 лютого 2003 p., протокол№43, наказ; Міністерства освіти і науки України від 13.03.2003 p. №127,

рішення ДАК від 8 квітня 2003р., протокол№44, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2003 p. №252,

рішення ДАК від
: 
10 червня 2003p., протокол №45, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2003p. №401,

рішення ДАК від 15 липня 2003 p., протокол №46, наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2003 р.№ 480,

рішення ДАК від 22 червня 2004 p., протокол №51, наказ; Міністерства освіти і науки України від 01.07.2004 p. № 558,

рішення ДАК від 19жовтня 2004р., протокол №52, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2004 p. №2422-Л,

рішення ДАК від 21 грудня 2004 p., протокол №53, наказ Міністерства освіти і науки України від ; 27.12.2004 p. №2728-Л,

рішення ДАК від 21 червня 2005 p., протокол №56, наказ Міністерства; освіти і науки України від30.06.2005р. №1858-Л,

рішення ДАК від 22 червня 2006p., протокол №61, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 p. №2043-Л,

рішення ДАК від 26 червня 2007 p., протокол №67, наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2007 p. №1843-Л,

рішення ДАК від 1 липня 2008 p., протокол №72, наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008р. №2180-Л,

рішення ДАК від 16 грудня 2008р., протокол №74, наказ Міністерства освіти і науки України від 23 12.2008р. №2625-Л,

рішення ДАК від 2 липня 2009p., протокол №79, наказ і .Міністерства освіти і науки України від,16.07.2009р. №2675-Л,

рішення ДАК від 17 грудня 2009p., протокол №80, наказ Міністерства освіти і науки України від 31.12.2009 p. №3101-Л,

рішення ДАК від 25 лютого 2010р., протокол №81, наказ Міністерства освіти і науки України від 11.03.2010 р.№516-Л,

рішення ДАК від 24 червня 2010p. Протокол №84, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010р. №1850-Л,

рішення ДАК від 10 березня 2011 p., протокол №86, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.03.2011р. №764-Л,

рішення ДАК від 25| травня 2011 р. протокол №87, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р. №2128-Л,

рішення ДАК від 30 червня 2011р., протокол №88, наказ Міністерства; освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011 №2487-Л,

рішення ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 №2951-Л,

рішення ДАК від 06 липня 2012 p., протокол №97, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.07.2012 №2325 л,

рішення Акредитаційної комісії від 29 березня 2011р., протокол № 102, наказ Міністерства освіти і науки України від 05.04.2013 р. №927л,

рішення Акредитаційної комісії від 26 квітня 2013 p., протокол № 103, наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013 № 1480-л,

рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 p., протокол № 104, наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 № 2070-л), 

рішення Акредитаційної комісії від 3 червня 2014 p., протокол №109, наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. № 2323л,

рішення Акредитаційної комісії від 30 липня 2014 p., протокол №111, наказ Міністерства освіти і науки України від 31.07.2014 № 2657л,

рішення Акредитаційної комісії від 28 травня 2015 p., протокол №116, наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2015 № 1415л,

наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2016 № 590,

 наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2016 № 1464л,

наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 № 1508л,

 наказ Міністерства освіти і науки України від 20.01.2017 № 5л,

наказ Міністерства освіти і науки України від 10.02.2017 № 28-л,

наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.2017 №36-л,

наказ Міністерства освіти і науки України від 03.03.2017 №38-л,

320Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами підготовки 

(спеціальностями)                                                               Всього за рік

Інші види освітньої діяльності

500



наказ Міністерства освіти і науки України від 03.03.2017 №43 -л,

рішення Акредитаційної комісії від 2 березня 2017 p., протокол №124, наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 375.

рішення Акредитаційної комісії від  12 травня 2017 p., протокол №51/1, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2017 № 95-л.

наказом МОН від  16.06.2017 № 125-л  "Про переоформлення ліцензій" 

Наказ МОН  від 14.03.2018 за  №242-л

Наказ МОН від 26.05.2017 № 111-л

наказ МОН від 08.02.2018 № 119-л

Наказ МОН від 22.08.2019 № 953-л 

Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л

Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л


