
Ідентифікаційний код: 37476030

Місцезнаходження юридичної особи:   65014, м. Одеса,  вул. Грецька, буд. 1

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0101 Педагогічна освіта 5.01010201 Початкова освіта 100 0 0 Протокол АКУ №109 від 

03 червня 2014 р., Наказ 

МОН України від 

11.06.2014р. №2323л

2 0101 Педагогічна освіта 5.01010101 Дошкільна освіта 100 0 0 Протокол АКУ №109 від 

03 червня 2014 р., Наказ 

МОН України від 

11.06.2014р. №2323л

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

1 01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016  

№ 1565

2 01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016  

№ 1565

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи Вищий навчальний комунальний заклад "Одеське педагогічне училище"
адреса 65014 м. Одеса, вул. Грецька, буд. 1

адреса

рішення ДАК від 07 травня 2009 р., протокол №77, (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.06.2009 р., №2411-Л),

рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 р., протокол №109 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р., №2323л).

Наказ МОН від 15.01.2018 № 48-л

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках):

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) *

Підготовка молодших спеціалістів

Ліцензований обсяг

100

100

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 постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839, від 27.08. 2010 р. № 787)

 Вищий навчальний комунальний заклад "Одеське педагогічне училище"

Шифр галузі знань Назва галузі знань Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг


