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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вид господарської
діяльності:

надання освітніх послуг навчальними закладами, пов язаних з
одержанням

освіти на рівні кваліфікаційних вимог до

перепідготовка спеціалістів, підвищення кваліфікації
фахівців
(спеціальності (професії) та ліцензовані обсяги прийому вказані у
додатку)

Найменування
юридичної особи:

Рівненський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти

Ідентифікаційний
код юридичної
особи:

02139765

Місце
знаходження
юридичної особи:

33028

Рішення про видачу
ліцензії.

Строк дії ліцензії
Дата видачі

Міністі

м. Рівне,
вул. Чорновола, б. 74

Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол № 110
(наказ МОН України від 15.07.2014 № 2642 л)

Термін дії ліцензії вказаний в додатку
2014

С. М. Квіт

КЯІ®

ДОДАТОК ДО ЛІЦЕНЗІЇ
Серія

АЕ

№ 458594

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Місцезнаходження
юридичної особи:
№
п/п
1
1.

2.

3.

Шифр та
найменування
галузі знань
2

33028 м. Рівне,
вул. Чорновола, б. 74
Код та найменування
спеціальності

3
Перепідготовка спеціалістів
7.01010501
Корекційна
0101 Педагогічна
освіта
освіта
(Корекційна
психопедагогіка
(олігофренопедагогіка) і
логопедія)
7.03060101
Менеджмент
0306 Менеджмент
організацій і
і адміністру
адміністру
вання
вання (за
видами
економічної
діяльності)
Підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань
0101 «Педагогічна освіта»
Всього на рік

Ліцензований
обсяг
Денна

Заочна

Термін дії
ліцензії

4

5

6

25

01.07.2019

25

01.07.2019

24.11.2016
7000

Відповідно до рішення ДАК від 22 червня 2006 р., протокол №61 (наказ
Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 р. №2043-Л), ДАК від 24
листопада 2011 р., протокол №91 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 29.11.2011 №2951-Л), Акредитаційної комісії від 3 червня 2014
р., протокол № 109 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 №
2323л), Акредитаційної комісії від 8 липня 2014 р., протокол № 110 (наказ
М ін іс т е р с ш ^ ^ ^ ї ^ й у к и України від 15.07.2014 № 2642л).

С. М. Квіт

05.08.2014

