
денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0202 Мистецтво 5.02020501 Образотворче мистецтво 60 0 0

 рішення Акредитаційної комісії від 

08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН 

від 15.07.2014 р. № 2642-Л)

№ 

з/п

Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань

Код  

спеціальності 
Назва спеціальності Підстава 

1 02
Культура і 

мистецтво
023

Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво,

реставрація

наказ Міністерства освіти і науки України від 

19.12.2016 № 1565

Місце провадження освітньої діяльності:

Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське художнє училище імені Митрофана Борисовича Грекова»

 65082,  м.Одеса, вул. Преображенська, б. 14; б.14/16

Дата і номер попередніх рішень:

 рішення МАК від  20.04.1995 р., протокол № 17; (наказ МОН від 11.05.1995 р. № 126),

 рішення МАК від  29.06.1995 р., протокол № 19; (наказ МОН від 19.07.1995 р. № 215),

 рішення ДАК від 24.12.2002 р., протокол № 42 (наказ МОН від 10.01.2003 р. № 13), 

 рішення ДАК від 01.07.2008 р., протокол № 72 (наказ МОН від 07.07.2008 р. № 2180-Л), 

 рішення ДАК від 04.06.2009 р., протокол № 78 (наказ МОН від 09.07.2009 р. № 2673-Л), 

 рішення Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН від 15.07.2014 р. № 2642-Л), 

 рішення Акредитаційної комісії від 25.11.2014 р., протокол № 113 (наказ МОН України від 05.12.2014 р. № 3090-Л), 

В. о. ректора

КДІДПМД ім. М. Бойчука                                                  _________________________О. В. Полтавець-Гуйда   

    

М.П.

Ліцензований обсяг

60

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» та 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)*

Підготовка молодших спеціалістів

Ліцензований обсяг

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Номер рішення за кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ МОН, в якому приймалося 

рішення до даної спеціальності)

Підготовка молодших спеціалістів (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 839 )

Вищий навчальний комунальний заклад «Одеське художнє училище імені Митрофана Борисовича Грекова»

Місцезнаходження юридичної особи:  65082,  м. Одеса, вул. Преображенська, б.14; 14/16

Ідентифікаційний код:  35565610

Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань

Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, 

виду освітньої послуги

№ 

з/п

Код напряму 

підготов ки, 

спеціальності, 

виду освітньої 


