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

Приватний заклад вищої освіти «Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі"
Ідентифікаційний код:
32978839
Місцезнаходження юридичної особи:
02217, місто Київ, вулиця Братиславська, будинок 8

Рівень вищої освіти

№ з/п

Ліцензований
обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про видачу
ліцензії

1

Перший (бакалаврський) рівень

440

Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

2

Другий (магістерський) рівень

20

Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

№ з/п Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код напряму
Найменування напряму
підготовки,
підготовки,
спеціальності, виду
спеціальності, виду
освітньої послуги
освітньої послуги

Ліцензований обсяг

денна
форма

заочна
форма

вечірня
форма

Номер рішення за кожною
спеціальністю (протокол
АКУ, наказ МОН, в якому
приймалося рішення до даної
спеціальності)

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

1

0202

Мистецтво

Підготовка бакалаврів
6.020207
Дизайн

120

120

0

Рішення ДАК від
06.07.2012 р., протокол
№97 (наказ
МОНмолодьспорт України
від 13.07.2012 р. №2325л)

Дата і номер
рішення про
розширення
або звуження
провадження
освітньої
діяльності

Дата і номер
рішення про
переоформлення
ліцензії у зв'язку з
реорганізацією
закладу/відокремл
еного структурного
підрозділу

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

ПІБ посадової
особи, яка
Дата і номер
рішення про внесла запис до
ліцензійного
анулювання
реєстру
ліцензії (наказ
МОН)

Сем'янівська
Ольга
Вікторівна
Сем'янівська
Ольга
Вікторівна

Дата і номер
рішення про
розширення
або звуження
провадження
освітньої
діяльності

Дата і номер
рішення про
переоформлення
ліцензії у зв'язку з
реорганізацією
закладу/відокремл
еного структурного
підрозділу

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

ПІБ посадової
особи, яка
Дата і номер
рішення про внесла запис до
ліцензійного
анулювання
реєстру
ліцензії (наказ
МОН)

2

0202

Мистецтво

1

0202

Мистецтво

Підготовка спеціалістів
7.02020501
Образотворче
мистецтво

2

0202

Мистецтво

7.02020701

3

0202

Мистецтво

8.02020701

1

6.020205

Образотворче
мистецтво

100

100

0

Рішення ДАК від
30.03.2010 р., протокол
№82 (наказ МОН України
від 10.06.2010 р. №1611-Л)

75

75

0

Рішення ДАК від
06.07.2012 р., протокол
№97 (наказ
МОНмолодьспорт України
від 13.07.2012 р. №2325л)

Дизайн (за видами)

70

70

0

Рішення ДАК від
06.07.2012 р., протокол
№97 (наказ
МОНмолодьспорт України
від 13.07.2012 р. №2325л)

Підготовка магістрів
Дизайн (за видами)

10

10

0

Рішення ДАК від
06.07.2012 р., протокол
№97 (наказ
МОНмолодьспорт України
від 13.07.2012 р. №2325л)

Інші види освітньої діяльності
Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 6.020205
Образотворче мистецтво
(Всього на рік) 150

2

Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 6.020207 Дизайн
(Всього на рік) 90

Рішення ДАК від
25.05.2011 р., протокол
№87 (наказ
МОНмолодьспорт України
від 07.06.2011 р. №2128-Л)
Рішення ДАК від
25.05.2011 р., протокол
№87 (наказ
МОНмолодьспорт України
від 07.06.2011 р. №2128-Л)

3

Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 7.02020701 Дизайн

(Всього на рік) 50

Рішення ДАК від
25.05.2011 р., протокол
№87 (наказ
МОНмолодьспорт України
від 07.06.2011 р. №2128-Л)

4

Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 8.02020701 Дизайн

(Всього на рік) 10

Рішення ДАК від
25.05.2011 р., протокол
№87 (наказ
МОНмолодьспорт України
від 07.06.2011 р. №2128-Л)

Підготовка молодших спеціалістів, 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) *
* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується!
ЯкщоШифр
звужено
провадження
освітньої
переліком спеціальностей
2006, 2007, 2010 років,
то ліцензовані
№ з/п
галузі
знань Назва
галузі діяльності
знань Кодзаспеціальності
Назва спеціальності
Ліцензований
обсяг обсяги за спеціальностями
Підстава
Дата і номер
рішення про
розширення
або звуження
провадження
освітньої
діяльності
Підготовка спеціалістів
1

02

Культура і
мистецтво

023

Образотворче мистецтво

150

наказ Міністерства освіти і
науки України від
19.12.2016
№ 1565

2

02

Культура і
мистецтво

022

Дизайн

140

наказ Міністерства освіти і
науки України від
19.12.2016 № 1565

(Всього на рік) 150

Наказ Міністерства освіти
і науки України від
19.12.2016 №1565

(Всього на рік) 90

Наказ Міністерства освіти
і науки України від
19.12.2016 №1565

1

2

Інші види освітньої діяльності
Підготовка бакалаврів
Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 023 Образотворче
мистецтво
Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 022 Дизайн

Дата і номер
рішення про
переоформлення
ліцензії у зв'язку з
реорганізацією
закладу/відокремл
еного структурного
підрозділу

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

ПІБ посадової
особи, яка
Дата і номер
рішення про внесла запис до
ліцензійного
анулювання
реєстру
ліцензії (наказ
МОН)

Підготовка спеціалістів
1

Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 022 Дизайн

(Всього на рік) 50

Наказ Міністерства освіти
і науки України від
19.12.2016 №1565

(Всього на рік) 10

Наказ Міністерства освіти
і науки України від
19.12.2016 №1565

Підготовка магістрів
1

Підготовка іноземних громадян за акредитованою спеціальністю 022 Дизайн

Місце провадження освітньої діяльності
Приватний заклад вищої освіти «Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі"
адреса 02217, місто Київ, вулиця Братиславська, будинок 8

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):
рішення ДАК від 22 червня 2004 р., протокол №51, (наказ МОН України від 01.07.2004 р. №558);
рішення ДАК від 31 жовтня 2006 р., протокол №63, (наказ МОН України від 21.11.2006 р.№2237-Л);
рішення ДАК від 26 грудня 2006 р., протокол №64, (наказ МОН України від 16.01.2007 р. №29-Л);
рішення ДАК від 26 червня 2007 р., протокол №67, (наказ МОН України від 09.07.2007 р. №1843-Л);
рішення ДАК від 16 грудня 2008 р., протокол №74, (наказ МОН України від 23.12.2008 р. №2625-Л);
рішення ДАК від 07 травня 2009 р., протокол №77, (наказ МОН України від 12.06.2009 р. №2411-Л);
рішення ДАК від 25 лютого 2010 р., протокол №81, (наказ МОН України від 11.03.2010 р. №5161-Л);
рішення ДАК від 30 березня 2010 р., протокол №82, (наказ МОН України від 10.06.2010 р. №1611-Л);
рішення ДАК від 24 червня 2010 р., протокол №84, (наказ МОН України від 14.07.2010 р. №1850-Л);
рішення ДАК від 25 травня 2011 р, протокол №87, (наказ МОНмолодьспорт України від 07.06.2011 р. №2128-Л);
рішення ДАК від 06 липня 2012 р, протокол №97, (наказ МОНмолодьспорт України від 13.07.2012 р. №2325л).
наказ МОН від 10.05.2017 № 91-л "Про переоформлення ліцензій"
Наказ МОН від 11.01.2019 № 41-л
Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

