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Про переоформлення лiцензiй

Вiдповiдно до частини шостоi статгi
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Закону Украiни uПро

лiцензування видiв господарськоi дiяльностi>>, наказу MiHicTepcTBa ОСВiТИ i
науки Украiни вiд 06 листопада 2015 року Ns 1151 <Про особливостi
запровадження перелiку галузей знань i спецiальностей, зz якими
здiйснюеться пiдготовка здобувачiв вищоi освiти, затвердженого постаноВОЮ
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29 квiтня 2015 poкi Ns 266>, зареестрованого
в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25 листопада 2015 року за ЛЪ |460127905,
наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 19 грулня 20lб року J\b 1565
<Про узагаJIьнення перелiкiв спецiальностей, лiцензованих обсягiв виЩих
навчальних закладiв та переоформлення сертифiкатiв про акредитацiю
напрямiв та спецiальностей)>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
10 сiчня 20117 року за }.[s 20129888,

НАКАЗУЮ:
Переоформити в установленому законодавством порядку лiцензii на
освiтню дiяльнiсть у сферi вищоi освiти Нацiональному унiверситету
<<Львiвська полiтехнiка>> (iдентифiкацiйний код - 02071.010); ХаркiвськiЙ
державнiй академii дизайну i мистечтв (iдентифiкачiйний код - 020711а5);
XapKiBcbKoMy нацiональному унiверситету мiського господарстВа iMeHi
О. М. Бекетова (iдентифiкацiйний код - 02071 151); Унiверситету митнОi
39568620); Одеському
справи та фiнансiв (iдентифiкацiйний код
(iлентифiкацiйний
код - 00а93008);
державному аграрному унiверситету
Одеському державному екологiчному унiверситету (iлентифiкацiйний код _
26134086); Щержаному професiйно-технiчному IIавчzlJIьному закладу
<<Роменсъке вище професiйне училище> (iдентифiкацiйний код _ 025аЪ69);
Щержаному професiйно-технiчному IIавч€tльному закладу <ШосткинСьке
вище професiйне училище> (iдентифiкацiйний код - 055З7526).
2. Визrтати лiцензii на ocBiTнto дiяльнiсть у сферi вищоi оСВiтИ
Нацiонального унiверситету <Львiвська полiтехнiка> (серiя АЕ Jф 636468 ВiД
10.06.2015 р.); ХаркiвськоI державноi академii дизайну i мистецтв (серiя АЕ
Ns 270708 вiд 02.07.2013 р.); Харкiвського нацiональЕого унiверситету мiського
1.

господарства iMeHi о. м. Бекетова (серiя АЕ Ns636422 вiД 19.05.2015 р.);
Унiверситету митноТ справи та фiнансiв (серiя АЕ Ns бз6092 вЦ 10.03.2015p,);
Одесiкого державного аграрного унiверситеry (сеРт АЕ }lb 270812 вц
(серiя АЕ
12.08.2013 р.); Ьд.."*оrо державного екологiчного унiверситету
навчалъного
Jф 527694 вй 23,12.201a р.), ,щержаного професiйно-технiчного
закладу <<роменське uй. прЬфесiйне rIипище) (серiя дд }lb 0з4642 ви
24.О4.20|2р,); .Щержаного професiйно-технiчного навчаIьного закладу
профеЪiйне у{илище>> (серiя АЕ Ns 636380 вiд
<<Шосткинське
"Йщ.
04.06.201 5 р.) нелiйсними.
3.,Щепартамеilту атестацii кадрiв вищоi квалiфiкацii та лiцензування
(Шевцов А.Г.) забезпечити розмiщення на офiцiйному веб-сайтi МОН
iнформачiТ про прийняте рiшення та передачу копii цъого наказу до единоI
державноТ електронноТ бази з питань освiти.
4. Контроль за виконанням цього

наказу покласти на директора
департаменту атестацii кадрiв вищоТ квалiфiкачiТ та лiцензування
Шевцова А. Г.
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tl Yяпкiп пrlпиrrq lllопuрнrя
Dз363 l з4

iлеrlтифiкдцiйtlий кол

п lд|,о
l

07

]
07
.)

20
.{

20
5

Уttрitвrliлtня та
a:tM iH icT1,lyBa н l tя

Уttрав;titlня

т,а

адмiнiстрування
Дrрарнi науки та
продовольство

Аграрнi науки та
прOдовольс,l,во

Сфера
обсл,r-говування

!l.'te

rOв

ка

\l o.]l 01.1пI и

)11 A'I

х cIIel|la"lt Iс,гlв
наказ MiHicтepcTBa освiти i

()7 l

()бл jK i оlrода,гкуваl]1,Iя

l15

076

Пiлttриr:мництво, торгiвля
та бiржова дiяльнiсть

85

науки Украiни вiл

60

ilаказ MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни вiл

20l

Дгрономiя

науки Украiни вiл
l9.12.20lб N!1 l565
наказ MiHicTepcTBa освiти i

l9.12.20lбNs l565

l9.12,20lб N9 l565
206

24l

наказ MiHicTepcTBa освiти

Садово-паркове

9()

госпOдарство
['отел ьно-ресторан на

слрава

наказ Мiпiстерс,гва освiти

l05

i

науки Украiни вiд
l9. l2,20lбN! l565
науки УкраТни

i

Bi:r

l9.12.20lб N9 l565
кгропlеrанiчний колелiк XapKiBcbKot,o наlliональноr,о унiверсиr,еry пriського господарства iMeHi 0. М. Бекетова (адреса: бl037, м.
XapKiB. вул. Саrисонiвська,36)

iдентифiкацiйний код
002l62l4
Пiдr'оr'овка молодших спецiалiсr,iв: (вiдповiлrrо д() пocTa}lol]l, Кабiпеr,у Мiнiс,грiв Украiни вiд 20.06.2007 р. NgttЗ9)
наказ MiHicrepoтBa освitи

I

lJ

l4

l\4еханiчна iнженерiя

l:i;rск,t,ричгtа irrжеиерiя

lзl
l4l

Il рик.гtа,,lнtl пtexittt iKa

25

l9,12,20lбм

Еrlеl<,гроенергетика,

електротехнiка та
електромеханiка
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науки Украiни

l565

наказ Мiнiс,геротва освiти
200

i

Bi;r

науки Украiни вiд
l9.12.20lб Nq l565

i

]

ApxiTeKTlpa та
бу;tiвниltтво

l9

l9]

Булiвниtдтво та цивiльна

iнженерiя

наказ MiHicT,epcтBa trсвirи
30

i

науки УкраТни вiл
l9,

l2,20lб Ne l565

[li:tltlгlrBKa фахiвrtiв ]а перttlипl (бакалаврськипr), лругпм (магiстерським) га,греr,iпl (освiтньо-науковим) рiвtlями вищоiосвi-rи 34

пa.l,Ktll, 22б кФар.лtацiя, проrluслова фармацiяtl, 127 <rDiзччпа tttераtliя, ереоmерltпiл> на пidс,mавi з,l,tiн dо llере,liк.|,?а]ч-зей зtt.lнь i
сttецiаlьпосtпей э.,idпо ,) посmановоlо Кабiнеmу MiHicmpiB Украiiчt tlid ] .цюtпсlео 20l7 poKv Ne 53.

Ll

,Цllt/t

Номер рiшення за кожнок)

lифр

с

[lазва гirлузi,rнань

l,алузi
,}

t.laH

о,ц с| Jetl|it,jlbHoc,l

назва clleцiа.ilbHocтi

лiцензований обсяr,

пецiа,r bHicTKl ( наказ

МОН,

в якому приймаrося
рiшення до даноТ

ь

спешiальностi)

Пiдгоr,овка бакалаврiв
l

наказ MiHicTepcTBa освiти i
02

Культура i мистецтво

022

I[изайн

30

()]

Ку,lы,ура i пrпстецтво

02]

Образотворче мистецтво,
декораl,}lвtlе мистецтво.

30

)

наказ MiHicTcpcTBa освiти i

нака] MUH ла l)t lJI вlд
lнформацiйнi
,t^ex

.l

l2

Iнформаuiйнi

19

i

Вирtlбllrtцтво та
r ех

(

|22

нологiТ

тех нtlлогi
IK

l

tсlлtlгti

ApxircKTlpa та
буltiвниrtтво

1

,га

I

]

lporlot]oJIbcTBo

l9]

lнформаuiйнi системи та
техl,tологii

Нафтогазова iнженерiя та
техttологii
ApxiTeKTvpa та

50

]0
85

l50

мiстобу,лування

l94

Гiлротехнiчне
будiвництво, водltа
iнженерiя та воднi
технологii

205

Лiсове госltо]tарство

(-фера

rtбслуговування

l0

24

l]

26

l

0]
:Е

l

I8-ý

Коплll'tогернi науки

65

l6.

l2.20lб р., Пос,ганова

КМУ

Ns 5З вiд 01.02.20I7

llаказ Мо[{ Ng 38-л вiд
03,03.20l7 р.
Наказ

МоН

l0,03.20l7

Nlr

р,

[lаказ MOI-I Nл
l6. l2.20 |6 п.
Наказ

МоН

l0,03,20l7

43-л вiд

l5llл

вiд

Ng 43-л вiл

р.

20

Аграрнi науки та

)

126

l9
Архiтектура
булiвничтво

8

науки YKpaiHll вiл

l5,02.20l8 Ns I29-л

реставрачiя

l]

науки УкраТни вiд
21.02.20l8 Ng l39-л

2.+

l-отел ьно-рест,ора нгtа
1

справа

40

i25

Сфера
обсllуt,овування

242

Туризм

[[ивiльна безлека

26з

[.[ltBilIbHa безllека

l60

[-yMaHiтapHi науки

035

Фiлологiя

]0

I I

уб;riч не управ,п iнлtя

,la а,лмiнiстрування

28l

l25

Пубзriчне управлiння r,a
а.цм iH

iстрування

_50

Наказ МоН Jф 285-л вiд
23.11.20l7 р.
[,lаказ

MO[l

24,03,20l7

Nr,

60-л

вi.ц

р,

Наказ МоН Nc 3[l-Jl вiд
03.03.20l 7 р.
Наказ МоН ,ф l5l5л вiд
2'7.'l2.20lб о.
наказ

МоН вiд 03.05.20l8

Nс 554-л

Наказ МОН Ns

l6.12.20|6

l5l lл

вiд

р.

Пйготовка магiсr,рiв
l

2

05

соцiальнi та

01

поведiнковi
Управлiння та
плilliстпчвання
У правJIlння та
l е lr i Tl iгrrlvn я.,,
Упраlвltiння та
л,tMitticтnvплHHq
ал

]

()7

.]

0i

5

l2

lнформачiйнi
t

схнозrогiт

05

l

з25

EKoHotr,tiKtr

07l

Облiк i оподаткуваllt]я

l50

07з

Mct tcl,.lжrvtcH,l

490

()76

I l iлприсмн иц,гво, торгiвля
тл fiiпt,лuа п;.,,. .iл-.
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Наказ

МоН

N,] l497л вiд

21.11.20lбp.
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Наказ
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21.1I.20lбn_
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Наказ

?7 l] )1llA л
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кМУ N!
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l5llл

вiд
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53 вiд 0l .02.20l'1
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Сфера
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електротехнiка та
рrеrтппмеуянiкя
Булiвничтвtl та цивiльна
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Садtlво-паркове
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tloBeдittKoBi науки
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l

076
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Туризпл
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l
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Lltt,tl 1,oBtta ltoK,1,opiB

r,a

l50

фilrосцР!!

lсторiя та археологiя
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l0

Облiк i оподаткуванtiя
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5

Мене;:lжшtснt,

Пiдприt,миичтв<l. торгiвля
та бiржова дiяльнiсть

5

(i

lrrфорrurаuiйпi
,t,ехнологiТ

]

l]]

l0

Koltп'toTeptti tlayKи

Наказ МОН Ns l497л вlд

21.11,20lбp,
Наказ

МоН

Jф l497л вiд

21,11.20lбp.
Наказ МоН Ng 43-л вiд
l 0.03,20l 7 р.

Наказ

МоН

Nc 285-л вiл

23.11,20l7p,

МоН Ng l497л

1-1аказ
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?l ll)()lбn
[laKrrl

МоН Nc l497л вiд

)l 1l )Olt(

n

Наказ МоН Ng l49lл вiд
l l .1 1.20l б р.

МоНNс95-л вiл
l5.05.20l7 р.

|-{аказ

Наказ МоН N9 856 вiд
l 9.07.2016 р.
Наказ МоН Nc 707 вiд
23.06.20l б р.
Наказ МоН Nc 707 вiд

23.06.20lб

р.

Наказ МоН Nc 707 вiд
23.06.20tб р.
Наказ

МоН

23,06.20lб

Nq 707 вiд

р.

Наказ МоН Nс 707 вiд
2],06.20l б р., Постанова
КМУ Nc 53 вiд 0 l ,02.20l 7
n.

7

l]

t{

l4

Механiчна irtrкенерiя

|з2

liлск,гри.lна iнженерiя

I4l

8

Маr,ерiалознавсr,вtl

Електроенергетика,
e.;teKTpoTexHiKa

l5

,га

елeKтpoMexaHiка
9

ltJ

Е}t,tрtlбltлtцтво та

l8]

,гехнtlлогii
l()

ll
l2
l.]

l1

l9

l9
l9
21

Технологii захисту
навколишньOго

5

середовиulа

Архiтек,гура та
бчдiвництво
ApxiтeKTypa та
будiвниtlтво
Архiгектура та
будiвницгво

l9l

Дрхi,r,ектура

t,a

7

мiст,обудування

l92

Будiвничтво та цивiльна
iнженерiя

5

I93

Геодезiя та землеустрiй

4

TparrcпopT

275

l ly[tlr i,rlrc управлittня
та адмrнiс,грування

28l

Транспортнi техtлологii (за
виламtи

8

)

]Б
Пуб"riчне управ;tiпня

r,a

адм iп io,t,pyBaH ня

)

Наказ МоН Ng 8lб вiд
08.07.20l б р.
Наказ МоН Nс 707 вiд

23,06.20lб
Наказ

MOli Nl

23,06.20lб
Наказ

р.

03.08.20lб

р,

Наказ МоН Nc 707 вiд
23,06.20l б р.
Наказ МоН Ns933 вiл
Наказ МОН Ns 707 вiд
23.06,20lб р.
llаказ МоН N,] 707 вiд
23.06.20 l б р., Постанова
КМУ Ng671 вiд 27.09.20lб

дiяльностi:
ву"плtttя

Маlltttала Бахсаlltlва, бу;rиlrок l7

Жи гilово-lсомуиалыtий коледж Харкiвського нацiонального унiверси,ге,ry мiського гOсllодарстRа iMeHi О.М. Бекеr'ова
б l0З], Mic,Tt-l XapKiB. Киiвський район, вулl,tця Шевчсгtка, бу:rигrок 233 А

Еlrекгромеханi.lний коледж Харкiвськоrо пацiоttаJIьного унiверситету мiськоrо господарс,гва iMeHi О.М.Бекетовв
6 l

037. MicTo XapKiB. Московський район, вулиця CaMcoHiBcbKa, будинок 36
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Ng 707 вiд

23.06.20lб

Харкiвський наlliональний унiверситет пriського t,осподарства iмешi О. М. Бекетова
(ll()02. rricltl XapKiB. КиТвсы<иii райrсlн,

707 вiд

р.

МоН

D.

М ictte провалжешня ocBiTtlboi

р.

11аrа i rloMep попереilнiх рiшlень:
pitttctttlя \4АК Br,r 2().05.199] р., ltроl,окол Nц4. коrrегii Мiносвir,и УкраТни Bilr 2.],06. l99З р,, NlI3/2
рiшсrtltя МАК вi,ц l6.06. l993 р,, гlpo,l,oK(rI Nq6, колегii Мiносвiги Украiни вiд 29,09. l993 р., Ne l6152
l0. l1.1995p,,Nl3l0)
1riшlеttllяМАКвrл l9. l0. I995р,.протокоJlNл2O(наказМiносвiтиУкрынивiд

рilltення J|AK вiл 07.07. l998 р., протокол ЛЬ l 5
рiluення l]AK вiл l3.04.1999 р., протокол,]',lЬl9
рiшсння ДАК Bilr 20,06,2000 р., протокол N!27
рitltсltltя j(AK Bi.r l3.02,200l р., протокол Nl3 l

pilttcrrltя ,I]ДК Bi;r l7.05.200l р., rrpo,r,oKolr Nэ33
1ritttcrtttя ilAK Bi:r 09.07,2002 р.. протокоJl N94C} (наказ MiHicтepcTBa tlсвirи i науки
рiulення /{АК Bi.r 24.|2,2002 р,, llро,гокоJl JYp42 (наказ Мiнiс,герс,гва освi,rи i науки
рiutеt,tня /lДК вiд l5.07.2003 р., протокол Ne46 (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки
рiшlенttя /{АК вiл 2З. l2.2003 р., rтротокол Nл48 (наказ Мiнiс,герства освiти i науки
рittlення
рiutеtrня
рlltlсtллtя

рiшtсння
рiпtення
рitttенt.tя

Украiни вiл l8.07,2002p, N4l4)
Украiни вiл l0.0t.2003p. JYtl3)
Украiни вiл l7.07.2003p. Nч480)
Украiни вiл 29.12.200Зр. Nэ866)

ДАК вiд 23.12.2003 р., протокоJl Nч48 (наказ Мiнiстерс,гва освiти iвауки Украiни вiл 29.12.2003p. Nэ866)

fiAK вiл 24.02.2004
{АК вiл l3,04.2004
"]АК

flAK

р., протокол J\b49 (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украilrи вiл 09,03.2004р. N9l83)
р., протокол Nч50 (наказ Miя,icTepcTBa освiти i науки Украiни вiл 26.04.2004р, Nе336)
вiл 22.06.2004 р., протокол Nэ5l (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни вiл 01.07.2004p. Nч558)
Birr 21,12.2004 р., протокоJl Nэ53 (наказ MiHicTepcтBa освiги i науки УкраIни вiл 27. l2.2004p. Ns272tt-Л)

/{АК вiл l9.04,2005 р., протокол Nэ55 (rrаказ Мiнiс,герс,гва освrr,и i науки Украiни вiл 27.04,2005р, Nц853-Л)

j]ДК

Bi;r 20, 12.2005 р., протокол Nч58 (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiл 26. l2.2005p. Ns23З2-Л)
рit_tlення,Г{ДК вi,ш 02.0].2006 р,, npo,t,OкoJl Nэ59 (наказ MiHicTepc,rBa tlсвi,t,и i науки Украiни вiл 09.03.2006р. Nс562-Л)
;liшtеttня /lAK вiл 2l ,04.2006 р.. протокол Nl60 (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 03,05.2006р. Nl l l05-Jl)
pitl,tel,ttrя

pit tlet

t

tt

Nлб l (нrrказ MiH icTepcTBa освiти i науки
вiл 31.10.2006 р,, протокол Nl63 (наказ MiHicTepcTBa освiти iнауки
[АК Bil 26. l2.2006 р., протокоrl Nэ64 (наказ MiHicTepcTBa освi,l,и i науки
/1АК вiд 2'l .02.2007 р,. протокол Nл65 (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки
[ДК Bi.l 24,04,200'| р,. протокол Nqбб (наказ MiHicTepcTBa освiти i наути
2-{ДК Bi;t 26,06.Z00'| р., прогокол Nч67 (наказ Мiнiс,герства освir,и i науки

я ДД

рittrення
рiшlеrrня
1,1ittteHtlя

pittletlttя
рittiенllя
1liulсння
рit.llеtlня
рtulенttя
рilttс-ння

рiruення
рiшелtня
рiп.tенlrя
piu lення
рit-uенltя
рir,tlеrlня

рitttеtlпя
pirtrer tня

piLtteHHlt

pittteltttя
pit,ttcHltя

К в iл 22.06.2006 р., протокол

iIAK

/lAK вiд
lIAK вiд

77.1| ,2О0'7 р., протокOл Nч68 (наказ Мiнiстсрс,гва
2tt,0],2008 р., протокол Nч70 (наказ MiHicTepcTBa
/{АК вiл 20,05.2008 р., протокол Nз7l (наказ MiHicTepcTBa
/{АК вiл 01,07.2008 р., протокол Nl72 (наказ MiHicTepcTBa
fiAK Biit 02,01 ,2009 р., протокол Nл79 (наказ MiHicTepcTBa

fiAK вiл

|'7 ,|'7

!АК

,2009 р., протокол Nэ80 (наказ MiHicTepcTBa

вiл 24.06,20l0 р., протокол Nэ84 (наказ
l{ДК Bilr 25.05.201 l р., протокол Ns87 (наказ
/lAK вiл 24. l1.20l l р,, протокол Nl9l (наказ
ДАК вiд 2З.02.2012 р., протокол Nч93 (наказ
/lAK вiл 26.04,2012 р., протокол ЛЬ95 (наказ
ffAK вiл 06.07.20 l 2 р.. протокол Nе97 (наказ
ДК Bi,r ]1.01,2()l3 р,, проr,окол Nsl0l (наказ
АК Bil 29.03.20I3 р., протокоrr Nчl02 (наказ
АК вiл 26.04.20l3 р., протокол Nлl()3 (наказ

MiBicTepcTBa
MiHicT,epcTBa
MiHicTepcTBa
MiHicTepcTBa
MiHicTepcTBa
М iHicтepcтBa

Мiнiс,герства
Мiнiс,герства

MiHicTepcTBa
3(),0-5.20l3 р., rrротокол Nэl04 (наказ MiHicTepcTBa
рtttlення ДК вiд 27.06,20l3 р., протокол J\bl05 (наказ MiHicTepcTBa
1-titttctlltя АК вiл 03.06.20l4 р., протокол Nll09 (наказ MiHicTepcTBa
1-1iltlсння АК вiл 08.07.20l4 р., протокол Nlll0 (наказ MiHicTepcTBa
рilttеrlня

ДК

рiutсння
рilttенt,tя
pitttc,ttttя

АК вiл 25,l I.20l4
АК вiд 27.01.20l5
АК вrл ]1 1.0].20l5

ptt-ttet,tt,tл

АК

Br,,r

Украiни
Украiни
Украiни
Украiни
Украiни
Украiни
i науки Украiни
i науки Украiни
il{ауки УкраТlrи
iнаlки Украiни
i науки Украiни
i науки Украiни

вiл 29,06.2006р. JtГе2043-Л)
вiд 21,11,2006p, Nе2237-Л)
вiл l6.01.2007p. Nч29-Л)
вiл 07.03.2007р. N!42l-Л)
вiд l 1.05.2007p. N9l l9?-Л)
вiл 09.07,20()7р, Nlrllt43-Jl)
освi,ги
Bi.t 04. l2.20()7p. N92l44-Л)
освiти
вiл 04.04.200tlp. Nч86tt-Л)
вiл 28.05.2008р. Nsl824-Л)
освiти
освiти
вiл 07,07.2008р. Nе2l80-Л)
вiл l6.07.2009p. Nэ2675-Л)
освiти
освiти
вiд 3 l .12.2009р. Nр3 l01-Л)
освiти i науки УкраiЪи вiд l4,07,20l0p. Ns |850-Л)
освiти i науки, мололi та спорту Украiни вiд 07.06.20l l р. Nэ2 l 28-Л)
освiти i науки, молодi та спорту УкраТни вiд 29. l 1,20llp. Лl'9295 l-Л)
освiти i науки, мололi та спорту YKpaTHlr вiл 28.02,20l2p. Nc57l л)
освiти i науки, молодi та спорту Украiни вiл 27.04.20l2p, Ngl485 л)
освir:и i науки, молодi ,га спорту У краiни Bia l 3,07,20l 2р. Ns23 25 л)
освiти i науки, молодi тa спорту Украiни вiл 08.02.20l3p. Nл3O0л)
освiти i науки Украiни вiл 05.04.20l3p. Nл927л)
освiти i науки Украiни вiл 30,04.20l3p. Nql480-л)
освir,и i науки УкраТни вiл04,06.20l3р. Nр2070-л)
освiти i науки Украiни вiл 01.07.20l3p. Nч2494л)
освiт,и i ttауки Украittи вiл l 1.06.20l4p. Nч2323л)
освiти i наути Украiни вiл l5.07.20|4p. N,r2642л)
освiти i науки Украiни вiл 05. l2.20 |4р. Ns3090л)
освiти iнауки Украiни вiл06.02.20l5р. Nлl33л)

р., проl,окоJl Ns l l3 (наказ MiHicT,epcTBa
р,, протсlкол Nell4 (наказ Мiнiс,герс,гва
р., пр(покол Nell5 (наказ МОН УкраТни вiл l4,04.20l5p. Ns553л)
вiд 28.05.20l5 р,, протокол Мllб (наказ МОН УкраТни вй l0.06.20l5p. Мl4l5л)

МОН УкраiЬи вiл 03.07,2015p. Nчl683л)
1littlенняАКвur l7,07,2()1-5р.,протоколNgll9(наказМоНУкраiнивiл30. l1.20l5р,Nлl93lл)
рit,tlсttня АК вiл 01,03,2016 р., протокол Nul20 (наказ МОН УкраТни вiл l4.03.20lбр, Nч434л)
I,1аказ МОН М 707 вiд 23.06.20lб р.
}lаказ МОН Ng [llб вiд 08.07.20lб р.
}lаказ MO}l Ng 856 вiд l9.07.20lб р,
}{аказ МОН Ns l49lл вiл l1.11.20lб р.
1-1аказ МОН Nl l497л вiл 2l.ll.20lб р,
рiшlеltltя ДК вiд 30.06.2015 р,, протокол Nul l7 (наказ

}Iаказ MO[,l N9 I5l lл вiл I6.12.20lб р,

IlaKat M()ll N!

1.5

l5л

Bi,rr

27,12.20lб

р.

}lariirr Nl()[l Nr.ll]-л Bi;t03.03.20l7 р,
IlaKa; М()Н Ng 4_-l-л вrл l0.03,20l 7 р.
[|ar<a,i

rлаказ

NI()ll Nl 60_л вiд 24.03.20l7 р.
MOII вiл 09.06.20l7 Jф l22-л "Про переоформJlення лiItензiй"

Наказ МОН N9 285-л вiд 2З,11.2017 р.
наказ MiHicтepcтBa освiти i науки Украiни вiд 15.02.2018 N9 129-л
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l{aKa

j М()},{У Лл l-]9-л вiл 21.02.20l8

р,

l{аказ М()Н вiд 03.05.2018 Ng 554-л
Наказ МОН вiд 1З.11.20018 N9 1935-л
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