
02070855    

№ з/п

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокрем

леного 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

1
Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

2

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

3

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

1
Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

№ з/п
Назва освітньої 

програми
Код  спеціальності Назва спеціальності Рівень вищої освіти

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокрем

леного 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

Другий (магістерський) рівень 2451
Наказ МОН від 04.03.2021 № 

26-л

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

22.05.2020 № 673,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785

Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Україна, 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-

Франківськ, ВУЛИЦЯ КАРПАТСЬКА, будинок 15

Ідентифікаційний код: 

Місцезнаходження юридичної особи:   

Наказ МОН від 04.03.2021 № 

26-л

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, 

місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Рівень вищої освіти
Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Перший (бакалаврський) рівень   

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 155

ідентифікаційний код:  33859679

Перший (бакалаврський) рівень   90
Наказ МОН від 12.04.2021 № 

42-л

Наказ МОН від 04.03.2021 № 

26-л

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Для відокремлених структурних підрозділів:

Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»

(Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бурштин(пн), вул.Калуська, будинок 4)

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

3410



1
Архітектура та 

містобудування
191

Архітектура та 

містобудування

перший (бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

2

Енергетичний 

менеджмент та 

інжиніринг (Освітньо-

професійна)

144 Теплоенергетика
другий (магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

3

Архітектура та 

містобудування 

(Освітньо-професійна)

191
Архітектура та 

містобудування

другий (магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

1 Теплоенергетика 144 Теплоенергетика
перший (бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

денна 

форм

а

заочна 

форма

вечірня 

форма

1

наказ 

МОНмолодьспорту 

№2660л від 30.09.2011

2 350 350 0

наказ 

МОНмолодьспорту 

№764л від 31.03.2011

3

наказ 

МОНмолодьспорту 

№2660л від 30.09.2011

4
наказ МОН №3090л 

від 05.12.2014

 33859679

1 0305
 Економіка та 

підприємництво
5.03050401 Економіка підприємства 30 15 0

наказ МОН  № 434л 

від 14.03.2016

Інші види освітньої діяльності

Військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу 500

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) 600

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями)
В межах загального 

ліцензованого обсягу

№ з/п

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

Для відокремлених структурних підрозділів:

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокрем

леного 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Шифр галузі знань ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

50

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, 

виду освітньої послуги

Ліцензований обсяг Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності)

Назва галузі знань Код напряму підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Перепідготовка за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Для відокремлених структурних підрозділів:

Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу»

(Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бурштин(пн), вул.Калуська, будинок 4)

ідентифікаційний код

Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»

(Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бурштин(пн), вул.Калуська, будинок 4)

ідентифікаційний код:  33859679

Наказ МОН від 12.04.2021 № 

42-л
40

Наказ МОН від 04.03.2021 № 

26-л

20

50

Наказ МОН від 04.03.2021 № 

26-л

Наказ МОН від 04.03.2021 № 

26-л



2 0305
 Економіка та 

підприємництво
5.03050801 Фінанси і кредит 30 0 0

наказ МОН №2323л 

від 11.06.2014

3 0305
 Економіка та 

підприємництво
5.03050802 Оціночна діяльність 30 0 0

наказ МОН №1683л 

від 03.07.2015

4 0401 Природничі науки 5.04010602 Прикладна екологія 50 0 0
наказ МОН №927л від 

05.04.2013

5 0502
Автоматика та 

управління
5.05020202

Обслуговування 

автоматизованого 

теплоенергетичного 

устаткування на 

електростанціях

50 0 0
наказ МОН  № 434л 

від 14.03.2016

6 0506

Енергетика та 

енергетичне 

машинобудування

5.05060101

Монтаж і експлуатація 

теплоенергетичного 

устаткування теплових 

електростанцій

100 100 0
наказ МОН  № 434л 

від 14.03.2016

7 0507
Електротехніка та 

електромеханіка
5.05070101

Монтаж і експлуатація 

електроустаткування 

електростанцій і 

енергосистем

75 50 0
наказ МОН  № 434л 

від 14.03.2016

8 0801
Геодезія  та  

землеустрій
5.08010102 Землевпорядкування 40 0 0

наказ МОН №927л від 

05.04.2013

1 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030504 Економіка підприємства 20 30 0

наказ МОН №1709л 

від 28.07.2015

2 0506

Енергетика та 

енергетичне 

машинобудування

6.050601 Теплоенергетика 30 10 0
наказ МОН №1709л 

від 28.07.2015

3 0507
Електротехніка та 

електромеханіка
6.050701

Електротехніка та 

електротехнології
20 20 0

наказ МОН  № 434л 

від 14.03.2016

1 0305
 Економіка та 

підприємництво
5.03050401 Економіка підприємства 30 15 0

наказ МОН №2070л 

від 04.06.2013

2 0305
 Економіка та 

підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський облік 30 30 0

наказ 

МОНмолодьспорту 

№1л від 04.01.2013

3 0501

Інформатика та 

обчислювальна техніка
5.05010201

Обслуговування 

комп'ютерних систем і мереж
30 0 0

наказ 

МОНмолодьспорту 

№571л від 28.02.2012

4 0501
Інформатика та 

обчислювальна техніка
5.05010301

Розробка програмного 

забезпечення
60 30 0

наказ МОН  № 79-А 

від 21.06.2016

5 0502
Автоматика та 

управління
5.05020102

Обслуговування 

комп'ютеризованих 

інтегрованих і 

робототехнічних систем

85 25 0

наказ 

МОНмолодьспорту 

№571л від 28.02.2012

6 0505
Машинобудування та 

матеріалообробка
5.05050202

Обслуговування верстатів з 

програмним управлінням і 

робототехнічних комплексів

25 0 0

наказ 

МОНмолодьспорту 

№1л від 04.01.2013

Підготовка бакалаврів

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу"

(адреса: 76006 м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, б.223, ідентифікаційний код - 13659731)



7 0508  Електроніка 5.05080201

Конструювання, 

виготовлення та технічне 

обслуговування виробів 

електронної техніки

25 20 0
наказ МОН №2323л 

від 11.06.2014

8 0509

Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати  та зв’язок

5.05090306

Монтаж, технічне 

обслуговування і ремонт 

обладнання радіозв`язку, 

радіомовлення та 

телебачення

50 15 0
наказ МОН №1415л 

від 10.06.2015

9 0510

Метрологія, 

вимірювальна техніка 

та інформаційно-

вимірювальні 

технології

5.05100102
Електротеплотехнічні 

вимірювання
25 0 0

наказ 

МОНмолодьспорту 

№1л від 04.01.2013

1 0502
Автоматика та 

управління
6.050201 Системна інженерія 25 0 0

наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487л від 01.07.2011

2 0509

Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати  та зв’язок

6.050903 Телекомунікації 30 0 0

наказ 

МОНмолодьспорту 

№2487л від 01.07.2011

1 0304 Право 5.03040101 Правознавство 25 0 0
наказ МОН №1683л 

від 03.07.2015

2 0305
Економіка та 

підприємництво
5.03050801 Фінанси і кредит 40 0 0

наказ МОН №1683л 

від 03.07.2015

3 0306
Менеджмент і 

адміністрування
5.03060101 Організація виробництва 40 0 0

наказ МОН №553л від 

14.04.2015

4 0501
Інформатика та 

обчислювальна техніка
5.05010201

Обслуговування 

комп'ютерних систем і мереж
36 0 0

наказ МОН №1683л 

від 03.07.2015

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокрем

леного 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

1 18
Виробництво та 

технології
185

Нафтогазова інженерія та 

технології

наказ МОН від 

30.11.2018 № 2320-л

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)*

5

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст   

Підготовка бакалаврів

Ліцензований обсяг

Відокремлений структурний підрозділ "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу" 

(адреса: 77300 Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Молодіжна, б.7, ідентифікаційний код - 39303706)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)



33859679

1 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

2 07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і оподаткування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

3 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси, банківська справа та 

страхування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

4 10 Природничі науки 101 Екологія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

5 14 Електрична інженерія 141

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

6 14 Електрична інженерія 144 Теплоенергетика

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

7 15
Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та 

комп`ютерно-інтегровані 

технології

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

8 19
Архітектура та 

будівництво
193 Геодезія та землеустрій

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

1 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси, банківська справа та 

страхування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

2 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

3 12
Інформаційні 

технології
121

Інженерія програмного 

забезпечення

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

200

50

40

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу"

(адреса: 76006 м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, б.223, ідентифікаційний код - 13659731)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

60

45

90

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

45

30

30

50

125

 ідентифікаційний код 

Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету 

нафти і газу»

(Місцезнаходження: Україна, 77111, Івано-Франківська обл., місто Бурштин(пн), вул.Калуська, будинок 4)

Для відокремлених структурних підрозділів:



4 12
Інформаційні 

технології
123 Комп’ютерна інженерія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

5 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

6 15
Автоматизація та 

приладобудування
151

Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

7 15
Автоматизація та 

приладобудування
152

Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

8 17
Електроніка та 

телекомунікації
171 Електроніка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

9 17
Електроніка та 

телекомунікації
172

Телекомунікації та 

радіотехніка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

1 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси, банківська справа та 

страхування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

2 07
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

3 08 Право 081 Право

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

4 12
Інформаційні 

технології
123 Комп’ютерна інженерія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

Місце провадження освітньої діяльності:

77112 Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Калуська, б.4

Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу"

76006 м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, б.223

Відокремлений структурний підрозділ «Бурштинський енергетичний фаховий коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»

Івано-Франківський національний технічний університет  нафти і газу

77300 Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Молодіжна, б.7

Відокремлений структурний підрозділ "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу" 

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):

вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, 76019

(адреса: 77300 Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Молодіжна, б.7, ідентифікаційний код - 39303706)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

135

40

30

95

Відокремлений структурний підрозділ "Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу" 

25

25

36

25

45

40



рішення ДАК від 25 травня 2011 р. протокол №87 (наказ МОНмолодьспорту України від 07.06.2011 р. №2128л),

рішення ДАК від 24 червня 2010 р. протокол №84 (наказ МОН України від 14.07.2010 р. №1850л), 

рішення ДАК від 5 жовтня 2010 р. протокол №85 (наказ МОН України від 01.11.2010 р. №2035л), 

рішення ДАК від 10 березня 2011 р. протокол №86 (наказ МОНмолодьспорту України від 31.03.2011 р. №764л), 

рішення  Акредитаційної комісії  від 28 травня 2015 р. протокол №116 (наказ МОН України від 10.06.2015 р. №1415л),

рішення  Акредитаційної комісії  від 30 червня 2015 р. протокол №117 (наказ МОН України від 03.07.2015 р. №1683л), 

рішення  ДАК від 30 червня 2011 р. протокол №88 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.07.2011 р. №2487л), 

рішення ДАК від 28 вересня 2011 р. протокол №90 (наказ МОНмолодьспорту України від 30.09.2011 р. №2660л), 

рішення Акредитаційної комісії від 5 жовтня 2012 р. протокол №98 (наказ МОНмолодьспорту України від 12.10.2012 р. №2491л), 

рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2012 р. протокол №100 (наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. №1л), 

рішення Акредитаційної комісії від 29 березня 2013 р. протокол №102 (наказ МОН України від 05.04.2013 р. №927л), 

рішення Акредитаційної комісії  від 30 травня 2013 р. протокол №104 (наказ МОН України від 04.06.2013 р. №2070л), 

рішення ДАК від 23 березня 2012 р. протокол №94 (наказ МОНмолодьспорту України від 30.03.2012 р. №1025л), 

рішення ДАК від 26 квітня 2012 р. протокол №95 (наказ МОНмолодьспорту України від 27.04.2012 р. №1485л), 

рішення Акредитаційної комісії  від 27 січня 2015 р. протокол №114(наказ МОН України від 06.02.2015р. №133л ),

рішення  Акредитаційної комісії  від 31 березня 2015 р. протокол №115 (наказ МОН України від 14.04.2015 р. №553л),

рішення Акредитаційної комісії від 27 вересня 2013 р. протокол №106 (наказ МОН України від 03.10.2013 р. №2648л), 

рішення Акредитаційної комісії  від 3 червня 2014 р. протокол №109 (наказ МОН України від 11.06.2014 р. №2323л)

рішення Акредитаційної комісії від 30 липня 2014 р. протокол №111(наказ МОН від 31.07.2014р. №2657л), 

рішення Акредитаційної комісії  від 25 листопада 2014 р. протокол №113(наказ МОН від 05.12.2014р. №3090л), 

рішення Акредитаційної комісії  від 16 червня 2016 р. протокол №121 (наказ МОН України від 21.06.2016р. № 79-А),

наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2016 № 1397л, 

рішення  ДАК від 10 червня 2003 р. протокол №45 (наказ МОН України від 23.06.2003 р. №401),

рішення МАК від 20 квітня 1995 р. протокол №17(наказ Міносвіти України від 11.05.1995 р. №126), 

рішення ДАК від 8 квітня 1997 р. протокол №7,

рішення ДАК від 10 червня 1997 р. протокол №8, 

рішення ДАК від 9 червня 1998 р. протокол №14,

рішення  ДАК від 20 червня 2000 р. протокол №27, 

рішення ДАК від 11 липня 2000 р. протокол №28,

рішення ДАК від 11 квітня 2001 р. протокол №32, 

рішення  ДАК від 25 грудня 2001 р. протокол №36,

рішення  ДАК від 4 червня 2002 р. протокол №39 (наказ МОН України від 01.07.2002 р. №377),

рішення  ДАК від 9 липня 2002 р. протокол №40 (наказ МОН України від 18.07.2002 р. №414),

рішення ДАК від 24 листопада 2011 р. протокол №91 (наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. №2951л), 

рішення ДАК від 23 лютого 2012 р. протокол №93 (наказ МОНмолодьспорту України від 28.02.2012 р. №571л), 

рішення ДАК від 7 травня 2009 р. протокол №77 (наказ МОН України від 12.06.2009 р. №2411л), 

рішення ДАК від 23 грудня 2003 р. протокол №48 (наказ МОН України від 29.12.2003 р. №866), 

рішення  ДАК від 22 червня 2004 р. протокол №51 (наказ МОН України від 01.07.2004 р. №558),

рішення  ДАК від 21 грудня 2004 р. протокол №53 (наказ МОН України від 27.12.2004 р. №2728л),

рішення  ДАК від 22 лютого 2005 р. протокол №54 (наказ МОН України від 09.03.2005 р. №415л),

рішення ДАК від 21 червня 2005 р. протокол №56 (наказ МОН України від 30.06.2005 р. №1858л), 

рішення  ДАК від 22 червня 2006 р. протокол №61 (наказ МОН України від 29.06.2006 р. №2043л), 

рішення ДАК від 27 листопада 2007 р. протокол №68 (наказ МОН України від 04.12.2007 р. №2144л),

рішення ДАК від 2 липня 2009 р. протокол №79 (наказ МОН України від 16.07.2009 р. №2675л), 

рішення Акредитаційної комісії  від 24 липня 2015 р. протокол №118 (наказ МОН України від 28.07.2015 р. №1709л), 

рішення Акредитаційної комісії  від 01 березня 2016 р. протокол №120 (наказ МОН України від 14.03.2016р. № 434л), 

наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 389, 

наказ Міністерства освіти і науки України від 21.04.2016 № 443, 

наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2016 № 655

рішення ДАК від 17 грудня 2009 р. протокол №80 (наказ МОН України від 31.12.2009 р. №3101л), 

рішення ДАК від 31 жовтня 2006 р. протокол №63 (наказ МОН України від 21.11.2006 р. №2237л), 

рішення  ДАК від 8 квітня 2003 р. протокол №44 (наказ МОН України від 23.04.2003 р. №252),

рішення ДАК від 26 червня 2007 р. протокол №67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. №1843л), 

рішення  ДАК від 28 березня 2008 р. протокол №70 (наказ МОН України від 04.04.2008 р. №868л), 

рішення ДАК від 1 липня 2008 р. протокол №72 (наказ МОН України від 07.07.2008 р. №2180л), 

рішення МАК від 17 лютого 1994 р. протокол №9 (наказ Міносвіти України від 21.03.1994 р. №77), 

рішення МАК від 26 січня 1995 р. протокол №16 (наказ Міносвіти України від 29.03.1995 р. №77),



наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2017   № 70-л,

наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2017 № 145-л

наказ МОН від 15.05.2017 № 93-л  "Про переоформлення ліцензій"

наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2017 № 223-л

наказ МОН від 21.12.2018 №3073-л

наказ МОН від 11.01.2019 № 41-л

Наказ МОН від 17.04.2019 № 334-л

Наказ МОН від 24.05.2019 № 661-л

Наказ МОН від 30.10.2019 № 975-л

Наказ МОН від 26.12.2019 № 1020-л

Наказ МОН від 09.01.2020 № 5-л

Наказ МОН від 11.02.2021 № 17-л

Наказ МОН від 12.04.2021 № 42-л

Наказ МОН від 04.03.2021 № 26-л

рішення Акредитаційної комісії  від 20 грудня 2016 р. протокол №123 (наказ МОН України від 26.12.2016р. № 1613), 

наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2017  № 164-л

наказ МОН від 30.11.2018 № 2320-л


