
ВИТЯГ
з Єдиної державної електронної бази з питань освіти

щодо права провадження  освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Дата та час формування витягу     28.09.2021  16:20:48

Орган ліцензування       Міністерство освіти і науки України

Ідентифікаційний код     38621185

Місцезнаходження     Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Найменування закладу освіти     Вищий навчальний заклад "Київська Академія перукарського мистецтва"

Номер і дата прийняття рішення (вперше)     Рішення ДАК №45 від 10.06.2003 (наказ МОН №401 від 
23.06.2003)

Ідентифікаційний код     26199252

Місцезнаходження     03067, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, вул.Виборзька, 86

Номер телефону     0444555672

Адреса електронної пошти     kapm@ukr.net

Найменування відокремлених 
структурних підрозділів

1. Структурний підрозділ "Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну" 
Вищого навчального закладу "Київська академія перукарського 
мистецтва"; 03067, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, вул.Виборзька, 86



Ліцензований обсяг, 
осіб

Можливість 
здійснювати Дата і номер Дата і номер Дата і номер 

№ 
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код 
спеціальності на рік на строк 

навчання
підготовку 

іноземців та осіб 
без громадянства

рішення про 
видачу ліцензії

рішення про 
зміни ліцензії

рішення про 
переоформлення 

ліцензії
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Для відокремлених структурних підрозділів
Структурний підрозділ "Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну" Вищого навчального закладу "Київська академія 

перукарського мистецтва"
найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

(адреса: 03067, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, вул.Виборзька, 86, ідентифікаційний код 38076893)

молодший спеціаліст

Ліцензії за рівнями освіти

№ з/п Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Дата і номер рішення 
про видачу ліцензії

Дата і номер рішення 
про зміни ліцензії

Дата і номер рішення 
про переоформлення 

ліцензії
перший (бакалаврський) рівень

1
перший (бакалаврський) 

рівень 120
Наказ № 17-л від 

11.02.2021

2



1
02 Культура і 
мистецтво 022 Дизайн 90 Ні

наказ 
Міністерства 
освіти і науки 
України від 

19.12.2016 № 
1565

Шифр і назва 
Код 
напряму

Назва 
напряму

Ліцензований обсяг, осіб
(на рік)

Можливість 
здійснювати Дата і номер Дата і номер Дата і номер 

№ 
з/п

галузі знань підготовки
/

спеціально
сті

підготовки/
спеціальнос

ті
Денна 
форма

Заочна 
форма

Вечірня 
форма

підготовку 
іноземців та осіб 

без 
громадянства

рішення про 
видачу 
ліцензії

рішення про 
зміни 
ліцензії

рішення про 
переоформленн
я ліцензії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

1
0202 

Мистецтво 6.020207 дизайн 90 30 Ні

Рішення 
ДАК від 26 
квітня 2012 
р. протокол 
№ 95 (наказ 
МОНмолодь
спорт 

України від 
27.04.2012 р. 
№ 1485-Л)

Для відокремлених структурних підрозділів
Структурний підрозділ "Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну" Вищого навчального закладу "Київська академія 

перукарського мистецтва"
найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

(адреса: 03067, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ, вул.Виборзька, 86, ідентифікаційний код 38076893)
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Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

2 0202 
Мистецтво

5.0202070
2

перукарське 
мистецтво 
та 

декоративна 
косметика

30 30 30 Ні

Рішення 
ДАК від 03 
червня 2014 
р. протокол 
№ 109 

(наказ МОН 
України від 
11.06.2014 р. 
№2323 л.)

Місце провадження освітньої діяльності:
Вищий навчальний заклад "Київська Академія перукарського мистецтва"
Навчальний корпус №1
04136, М.КИЇВ, Світлицького, 31/7
Навчальний корпус № 2
02232, М.КИЇВ, Марини Цвітаєвої, 6

Дата і номер попередніх рішень:
Рішення ДАК №45 від 10.06.2003 (наказ МОН №401 від 23.06.2003);
Рішення ДАК №51 від 22.06.2004 (наказ МОН №558 від 01.07.2004);
Рішення ДАК №53 від 21.12.2004 (наказ МОН №2728л від 27.12.2004);
Рішення ДАК №64 від 26.12.2006 (наказ МОН №29л від 16.01.2007);
Рішення ДАК №80 від 17.12.2009 (наказ МОН №3101л від 31.12.2009);
Рішення ДАК №95 від 26.04.2012 (наказ МОНмолодьспорту №1485л від 27.04.2012);
ДАК від 25.05.2012 р., протокол № 96 (наказ МОН молодьспорт України від 01.06.2012 р. №2117л);
Рішення АК №109 від 03.06.2014 (наказ МОН №2323л від 11.06.2014);
Наказ МОН №2323л від 11.06.2014;
Наказ МОН №33-л від 17.02.2017;
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"___" _________20___ р.

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565;
Рішення ДАК від 03 червня 2014 р. протокол № 109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р. №2323 л.);
Рішення ДАК від 26 квітня 2012 р. протокол № 95 (наказ МОНмолодьспорт України від 27.04.2012 р. № 1485-Л);
Наказ № 17-л від 11.02.2021;
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