Відомості щодо права провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезн

Вищий навчальний заклад "Міжнародний технологічний універси
Ідентифікаційний код:
32819640
Місцезнаходження юридичної особи: 54015, м. Миколаїв, Спаський узвіз, б. 13
№ з/п
Перший (бакалаврський) рівень
1

Рівень вищої освіти

Ліцензований
210

Дата і номер рішення пр
Наказ МОН від 01.07.202

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Пере
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за №
№ з/п
1

Назва освітньої
Фізична терапія,

Код спеціальності
227

Назва спеціальності
Фізична терапія,

Рівень вищої освіти
перший (бакалаврський)

Ліцензований обсяг Дата і номер рішення про вид
50
Наказ МОН від 18.05.202
Ліцензований обсяг

№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код напряму підготов
ки, спеціальності, виду
освітньої послуги

Найменування напряму
підготовки, спеціальності,
виду освітньої послуги

денна
форма

заочна
форма

вечірня форма

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.№1719, від 27.08.2010 р. №78
Підготовка молодших спеціалістів
1
2

0305
0701

Економіка та
Транспорт і

5.03050901
5.07010602

Бухгалтерський облік
Обслуговування та ремонт

25
30

0
30

0
0

Підготовка бакалаврів
1
2
3
4

0102
0305
0305
0501

Фізичне виховання,
Економіка та
Економіка та
Інформатика та

6.010203
6.030508
6.030509
6.050102

Здоров’я людини
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Комп’ютерна інженерія

25
25
25
25

25
25
25
25

0
0
0
0

5

0701

Транспорт і

Автомобільний транспорт

6.070106

30

30

0

25
25
25
25
30

25
25
25
25
30

0
0
0
0
0

Підготовка спеціалістів
1
2
3
4
5

0102
0305
0305
0501
0701

Фізичне виховання,
Економіка та
Економіка та
Інформатика та
Транспорт і

7.01020302
7.03050802
7.03050901
7.05010201
7.07010601

Фізична реабілітація
Банківська справа
Облік і аудит
Комп’ютерні системи та
Автомобілі та автомобільне

Перепідготовка спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №787)

1

0501

Інформатика та
обчислювальна
техніка

7.05010201

Комп’ютерні системи та
мережі

25

0

0

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей,
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», зареєстрова
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!

№ з/п

Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований обсяг

Підготовка молодших спеціалістів
1
2
3

07
07
27

Управління та
Управління та
Транспорт

071
072
274

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та
Автомобільний транспорт

15
10
60

Підготовка бакалаврів
1

22

Охорона здорв’я

227

Фізична реабілітація

50

Підготовка спеціалістів
1
2
3
4
5

22
07
07
12
27

Охорона здорв’я
Управління та
Управління та
Інформаційні
Транспорт

227
071
072
123
274

Фізична реабілітація
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та
Комп’ютерна інженерія
Автомобільний транспорт

50
50
50
75
60

Місце провадження освітньої діяльності: 54015, м. Миколаїв, Спаський узвіз, б. 13
Найменування юридичної особи: Вищий навчальний заклад "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка"
м. Миколаїв, Спаський узвіз, б. 13
м. Миколаїв, Робоча, б. 2а
м. Миколаїв, Будівельників, б. 15а
м. Миколаїв, Ізмалкова, б. 3
м. Миколаїв, Казарського, б. 4
м. Миколаїв, Шевченко, б. 71
м. Миколаїв, Бузника, б. 5
м. Миколаїв, Заводська площа, б. 1
Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):
рішення ДАК від 11.07.2000 р., протокол № 28,
рішення ДАК від 04.06.2002 р., протокол № 39 (наказ МОН України від 01.07.2002 р. № 377),
рішення ДАК від 15.07.2003 р., протокол № 46 (наказ МОН України від 17.07.2003 р. № 480),
рішення ДАК від 21.10.2003 р., протокол № 47 (наказ МОН України від 27.10.2003 р. № 714),
рішення ДАК від 22.06.2004 р., протокол № 51 (МОН від 01.07.2004р. № 558),
рішення ДАК від 19.10.2004 р., протокол № 52 (наказ МОН від 26.10.2004 р. № 2422-Л),
рішення ДАК від 21.12.2004 р., протокол № 53 (наказ МОН від 27.12.2004 р. № 2728-Л),
рішення ДАК від 21.06.2005 р., протокол № 56 (наказ МОН від 30.06.2005 р. № 1858-Л),
рішення ДАК від 11.10.2005 р., протокол № 57 (наказ МОН від 25.10.2005 р. № 1998-Л),
рішення ДАК від 02.03.2006 р., протокол № 59 (наказ МОН від 09.03.2006 р. № 562-Л),
рішення ДАК від 22.06.2006 р., протокол № 61 (наказ МОН від 29.06.2006 р. № 2043-Л),
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 ДАК від 24.06.2010 р., протокол № 84 (наказ МОН від 14.07.2010 р. № 1850-Л),

рішення ДАК від 30.06.2011 р., протокол № 88 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.07.2011 р. № 2487-Л),
рішення АК від 27.12.2013 р., протокол № 108 (наказ МОН від 08.01.2014 р. № 1-л),
рішення АК від 03.06.2014 р., протокол № 109 (наказ МОН від 11.06.2014 р. № 2323л),
рішення АК від 30.06.2015 р., протокол № 117 (наказ МОН від 03.07.2015 р. № 1683л),
рішення АК від 16.06.2016 р., протокол № 121 (наказ МОН від 21.06.2016 р. № 79-А),
рішення АК від 02.03.2017 р., протокол № 124 (наказ МОН від 13.03.2017 р. № 375).
наказ МОН від 03.04.2017 № 64-л "Про переоформлення ліцензій"
Наказ МОН від 18.05.2021 № 59-л
Наказ МОН від 01.07.2021 № 81-л

185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

й університет "Миколаївська політехніка"

ер рішення про видачу
від 01.07.2021 № 81-л

Дата і номер

Дата і номер рішення

Дата і номер

Дата і номер

ПІБ посадової
Сем'янівська

вання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673,
2020 року за № 502/34785

ішення про видачу ліцензії
Н від 18.05.2021 № 59-л

Дата і номер

Дата і номер рішення

Дата і номер

Дата і номер Дата і номер рішення
Номер рішення за
Дата і номер
рішення про
про переоформлення
кожною спеціальністю
рішення про
розширення або ліцензії у зв'язку з
(протокол АКУ, наказ
необхідність
звуження
реорганізацією
МОН, в якому
усунення
провадження закладу/відокремлен
приймалося рішення
порушень
освітньої
ого структурного
до даної спеціальності)
Ліцензійних умов
діяльності
підрозділу

08.2010 р. №787)

рішення ДАК від
рішення ДАК від

Дата і номер

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

ПІБ посадової
Сем'янівська
ПІБ посадової
особи, яка внесла
запис до
ліцензійного
реєстру

рішення АК від
рішення АК від
рішення АК від
рішення ДАК від

рішення АК від
рішення АК від
рішення АК від
рішення АК від
рішення ДАК від
рішення АК від

рішення АК від
27.12.2013 р., протокол
№ 108 (наказ МОН від
08.01.2014 р. № 1-л)

ціальностей, за якими
ний перелік
ня переліків
», зареєстрованого в

казується!

Підстава

наказ Міністерства
наказ Міністерства
наказ Міністерства

Дата і номер Дата і номер рішення
Дата і номер
рішення про
про переоформлення
рішення про
розширення або ліцензії у зв'язку з
необхідність
звуження
реорганізацією
усунення
провадження закладу/відокремлен
порушень
освітньої
ого структурного
Ліцензійних умов
діяльності
підрозділу

Дата і номер
рішення про
анулювання
ліцензії (наказ
МОН)

ПІБ посадової
особи, яка внесла
запис до
ліцензійного
реєстру

ОН):

наказ Міністерства

наказ Міністерства
наказ Міністерства
наказ Міністерства
наказ Міністерства
наказ Міністерства

