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

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського
Ідентифікаційний код: 02214350
Місцезнаходження юридичної особи:

61003, м. Харків, майдан Конституції, б.11/13

Ліцензований
обсяг (на рік)

Рівень вищої освіти

№ з/п

Дата і номер рішення
Дата і номер рішення про переоформлення
Дата і номер
Дата і номер
про розширення або
ліцензії у зв'язку з
рішення про
рішення про
Дата і номер рішення про
звуження
реорганізацією
необхідність
анулювання
видачу ліцензії
провадження
закладу/відокремленог усунення порушень ліцензії (наказ
освітньої діяльності
о структурного
Ліцензійних умов
МОН)
підрозділу

ПІБ посадової
особи, яка внесла
запис до
ліцензійного
реєстру

Сем'янівська
Ольга Вікторівна

1

Перший (бакалаврський) рівень

340

Наказ МОН від 19.03.2021
№ 33-л

2

Другий (магістерський) рівень

150

Наказ МОН від 19.03.2021
№ 33-л

3

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень

38

Наказ МОН від 19.03.2021
№ 33-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

Наказ МОН від
28.12.2021 № 282-л

Номер рішення за
Дата і номер рішення
кожною
Дата і номер рішення про переоформлення
Дата і номер
Дата і номер
спеціальністю про розширення або
ліцензії у зв'язку з
рішення про
рішення про
(протокол АКУ,
звуження
реорганізацією
необхідність
анулювання
денна
заочна вечірня
наказ МОН, в
провадження
закладу/відокремленог усунення порушень ліцензії (наказ
форма
форма
форма
якому
освітньої діяльності
о структурного
Ліцензійних умов
МОН)
приймалося
підрозділу
рішення до даної
Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.№1719, від 27.08.2010
р. №787)
Підготовка бакалаврів
1

0202

Мистецтво

6.020201

Театральне мистецтво

5

5

0

2

0202

Мистецтво

6.020204

Музичне мистецтво

8

8

0

3

Інші види освітньої діяльності
Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями)
Всього на рік (осіб)

Місце провадження освітньої діяльності:
найменування юридичної особи

100

Наказ МОН від
17.10.2019 № 971л
Наказ МОН від
17.10.2019 № 971л
Наказ МОН №
2325л від
13.07.2012р.

м. Харків, майдан Конституції, б.11/13
Харківський національний університет мистецтв імені І.П.Котляревського

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):
рішення МАК від 29.06.1995, протокол № 19 (наказ МОН від 19.07.1995р., № 215);

Сем'янівська
Ольга Вікторівна
Сем'янівська
Ольга Вікторівна

ПІБ посадової
особи, яка внесла
запис до
ліцензійного
реєстру

рішення ДАК від 13.02.2001, протокол № 31
рішення ДАК від 17.05.2001, протокол № 33
рішення ДАК від 04.07.2001, протокол № 34
рішення ДАК від 04.06.2002, протокол № 39 (наказ МОН від 01.07.2002р., № 377);
рішення ДАК від 15.07.2003, протокол № 46 (наказ МОН від 17.07.2003р., № 480);
рішення ДАК від 21.06.2005, протокол № 56 (наказ МОН від 30.06.2005р., № 1858-Л);
рішення ДАК від 26.12.2006, протокол № 64 (наказ МОН від 16.01.2007р., №29-Л);
рішення ДАК від 26.06.2007, протокол №67 (наказ МОН від 09.07.2007р., № 1843-Л);
рішення ДАК від 01.07.2008, протокол № 72 (наказ МОН від 07.07.2008р., № 2180-Л);
рішення ДАК від 06.07.2012 протокол № 97 (наказ МОНмолодьспорт України від 13.07.2012. № 2325л);
рішення АК від 08.11.2013 протокол № 107 (наказ МОН від 18.11.2013р., № 2830л);
рішення АК від 30.06.2015 протокол № 117 (наказ МОН від 03.07.2015р., № 1683л);
рішення АК від 24.07.2015 протокол № 118 (наказ МОН від 28.07.2015р., № 1709л).
рішення ЛК від 19.07.2016, протокол № 12/2 (наказ МОН від 19.07.2016 р., № 856)
Наказ МОН № 856 від 19.07.2016 р.
наказ МОН від 28.07.2017 № 162-л "Про переоформлення ліцензій"
Наказ МОН від 17.10.2019 № 971-л
Наказ МОН від 21.11.2019 № 986-л
Наказ МОН від 19.03.2021 № 33-л
Наказ МОН від 28.12.2021 № 282-л

