
Ідентифікаційний код: 02214283

Місцезнаходження юридичної особи:   площа  Соборна, будинок 9, «А» ,  м.  Гадяч, Полтавська обл.,  37300

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0201 Культура 5.02010201 Бібліотечна справа 20 20 0  Рішення АК                    

від 30.05.2013 р., протокол 

№ 104,        (наказ МОН 

України від 04.06.2013 р., 

№ 2070-л) 

2 0201 Культура 5.02010401 Народна художня 

творчість

60 60 0  Рішення АК                    

від 30.05.2013 р., протокол 

№ 104,        (наказ МОН 

України від 04.06.2013 р., 

№ 2070-л) 

3 0202 Мистецтво 5.02020201 Хореографія 30 30 0  Рішення АК                    

від 30.05.2013 р., протокол 

№ 104,        (наказ МОН 

України від 04.06.2013 р., 

№ 2070-л) 

4 0202 Мистецтво 5.02020801 Декоративно-прикладне 

мистецтво

20 20 0  Рішення  АК                   

від 30.05.2013 р., протокол 

№ 104,        (наказ МОН 

України від 04.06.2013 р., 

№ 2070-л) 

5  Рішення АК                    

від 30.05.2013 р., протокол 

№ 104,       (наказ МОН 

України від 04.06.2013 р., 

№ 2070-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

2 02 Культура і 

мистецтво 

024 Хореографія Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

19.12.2016 № 1565

3 02 Культура і 

мистецтво 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності

Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

19.12.2016 № 1565

4 02 Культура і 

мистецтво 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа

Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 

19.12.2016 № 1565

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 20.06.2007 р. №839)

Шифр галузі знань Назва галузі знань Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг

 Комунальний вищий навчальний заклад  "Гадяцький коледж культури і мистецтв                                       ім. 

І. П. Котляревського"

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) *

Ліцензований обсяг

Підвищення кваліфікації за акредитованими спеціальностями    Всього на рік 500

40

60

Підготовка молодших спеціалістів

40

120



Місце провадження освітньої діяльності: пл.  Соборна, будинок 9, «А» ,  м.  Гадяч, Полтавська обл.,  37300

Найменування юридичної особи:  Комунальний вищий навчальний заклад  "Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського"

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):

рішення МАК від 19.05.1994, протокол № 11 (наказ Міносвіти України від 17.06.1994р.   № 186 

рішення ДАК від  13.04.1999 р., протокол № 19

рішення ДАК від 11.04.2000 р., протокол № 26

рішення ДАК від 10.06.2003 р., протокол № 45 (наказ МОН України від 23.06.2003 р., № 401) (атестація) 

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

рішення ДАК від 24.06.2010 р., протокол №84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р., № 1850-Л) 

рішення АК від 30.05.2013 р., протокол № 104 (наказ МОН України від 04.06.2013 р., № 2070-л) 

наказ МОН від 28.12.2017 № 515-л

Рішення третього пленарного засідання одинадцятої позачергової сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 09.12.2016 № 300 "Про зміну 

назви комунального вищого навчального закладу "Гадяцьке училище кульутри ім. І. П. Котляревського"


