
Ідентифікаційний код:  20933314

Місцезнаходження юридичної особи:   Україна, 65009, Одеська обл., місто Одеса, ФОНТАНСЬКА ДОРОГА, будинок 23

№ 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

4
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

1 Право 081 Право
початковий рівень 

(короткий цикл)

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

2

Адвокатура та 

адвокатська 

діяльність

081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

3
Захист прав 

людини
081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

Відомості щодо права провадження 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

Національний університет "Одеська юридична академія"

Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг (на рік)
Дата і номер рішення про видачу 

ліцензії

1125 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

Початковий рівень (короткий цикл) 450 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

Перший (бакалаврський) рівень   900 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

Другий (магістерський) рівень 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 13 Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-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

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л200

330 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

330 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л



4
Інтелектуальна 

власність
081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

5
Кримінальна 

юстиція
081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

6
Міжнародна 

юстиція та право
081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

7 Право 081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

8

Право в 

регіональному і 

глобальному 

контекстах

081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

9 Судова діяльність 081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

10

Судова та 

управлінська 

діяльність

081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

11

Цивільна та 

господарська 

юстиція

081 Право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

12 Міжнародне право 293 Міжнародне право

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

13
Право (Освітньо-

наукова)
081 Право

другий 

(магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

14
Право (Освітньо-

професійна)
081 Право

другий 

(магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

15

Правоохоронна 

діяльність 

(Освітньо-

професійна)

262
Правоохоронна 

діяльність

другий 

(магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

16

Міжнародне право 

(Освітньо-

професійна)

293 Міжнародне право

другий 

(магістерський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

17
Право (Освітньо-

наукова)
081 Право

третій (освітньо-

науковий/освітнь

о-творчий) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

18Міжнародне право
  (Освітньо-наукова)293 Міжнародне право

третій (освітньо-

науковий/освітнь

о-творчий) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

300

200

100

10

Наказ МОН від 22.06.2021 № 77-л

Наказ МОН від 22.06.2021 № 77-л

5 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

600 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

415 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

1000 Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

5

600

10

800

100

980

2000

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності)

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлен

ого 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

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

Ліцензований обсяг



денна форма заочна форма вечірня форма

1 0304 Право 5. 03040101 Правознавство 930 335 0 протокол №110 від 8 

липня 2014 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

15.07.2014 №2642л), 

протокол №105 від 27 

червня 2013 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

01.07.2013 № 2494л), 

протокол №96 від 25 

травня 2012 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України від 01.06.2012 р. 

№2117 л), протокол №94 

від 23 березня 2012 року 

(наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та 

спорту України від 

30.03.2012 р, №1025Л)

1 0304 Право 6. 030401 Правознавство 0 0 0
МАК від 15 вересня 

1994 р, протокол № 

13 (наказ Міносвіти 

України від 

03.10.1994 р. №278), 

протокол №110 від 

08 липня 2014 року 

(наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

15.07.2014 №2642л)

Наказ МОН від 

11.11.2020 № 250-

л

2 0301 Соціально-

політичні науки

6.030101 Соціологія 0 0 0 протокол №110 від 

08 липня 2014 року 

(наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

15.07.2014 №2642л)

Наказ МОН від 

11.11.2020 № 250-

л

3 0301 Соціально-

політичні науки

6.030104 Політологія 0 0 0 протокол №110 від 

08 липня 2014 року 

(наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

15.07.2014 №2642л)

Наказ МОН від 

11.11.2020 № 250-

л

4 0303 Журналістика та 

інформація

6.030301 Журналістика 0 0 0 протокол №102 від 

29 березня 2013 року 

(наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

05.04.2013 №927-л)

Наказ МОН від 

11.11.2020 № 250-

л

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839, від 13.12. 2006 р. 

№ 1719, від 27.08. 2010 р. № 787)

Підготовка молодших спеціалістів

Підготовка бакалаврів

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

наказ МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності)

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлен

ого 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

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги



5 0303 Журналістика та 

інформація

6.030302 Реклама і зв’язки з 

громадськістю

0 0 0 протокол №109 від 

03 червня 2014 року 

(наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

11.06.2014 №2323л)

Наказ МОН від 

11.11.2020 № 250-

л

1 0304 Право 7.03040101 Правознавство 0 300 0 протокол №110 від 08 

липня 2014 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

15.07.2014 №2642л)

1 протокол №110 від 08 

липня 2014 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

15.07.2014 №2642л), 

протокол №109 від 03 

червня 2014 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

11.06.2014 №2323л)

2 протокол №87 від 25 

травня 2011 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

від 07.06.2011 № 2128-л)

3 Протокол №70 від 28 

березня 2008 р.( наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

04.04.2008 р. № 868-л); 

протокол № 84, (наказ 

Міністерства України від 

14.07.2010 р., № 1850 Л 

освіти і науки);  протокол 

№121 від 16 червня 2016 

року (наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 21.06.2016 р. № 79а)

4 протокол №109 від 03 

червня 2014 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

11.06.2014 №2323л).

1 306 Менеджмент і 

адміністрування

5.03060101 Організація 

виробництва

40 0 0 протокол № 84, (наказ 

Міністерства України від 

14.07.2010 р., № 1850 

Л); 

1 протокол №88 від 30 

червня 2011 року (наказ 

Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту 

України від 01.07.2011 

№2487-Л)

Підвищення кваліфікації спеціалістів з напряму 6.030601 «Менеджмент»               

Всього на рік

300

Для відокремлених структурних підрозділів:

Відокремлений структурний підрозділ «Міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, Національного 

університету «Одеська юридична академія» у м. Києві»

 (адреса:02121, м. Київ, Харківське шосе, б. 210)

  ідентифікаційний код 39594671

Перепідготовка молодших спеціалістів

Інші види освітньої діяльності 

Інші види освітньої діяльності 

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами 

(спеціальностями)            Всього на рік (осіб)

445

Підвищення кваліфікації спеціалістів зі спеціальності 7.18010011 

«Інтелектуальна власність»

250

Підвищення кваліфікації спеціалістів за спеціальністю «Управління 

інноваційною діяльністю»

250

Підвищення кваліфікації спеціалістів за спеціальністю 8.18010015 

«Консолідована інформація»                Всього на рік (осіб)

250

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



 

ідентифікаційний 

код 

40572551

1 0516 Текстильна та 

легка 

промисловість

5.05160203 Моделювання та 

конструювання 

промислових 

виробів

30 0 0 Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

22.03.2018 року   

№ 321-л

№ 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 08 Право 081 Право наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 

№ 1565

1 07 Управління та 

адміністрування

074 Публічне 

управління та 

адміністрування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 

№ 1565

1 наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 

№ 1565

2 наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 

№ 1565

1 07 Управління та 

адміністрування

073 Менеджмент наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 

№ 1565

1 наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 

№ 1565

Відокремлений підрозділ "Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія" (адреса: 65005, 

м.Одеса, вул. Мельницька, буд. 24 "А"; 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 7 "А")

Підготовка молодших спеціалістів

 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) *

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується!
Ліцензований обсяг

Національний університет "Одеська юридична академія"

Підготовка молодших спеціалістів

1265

Підготовка магістрів   

Підготовка молодших спеціалістів

40

Інші види освітньої діяльності 

Підвищення кваліфікації спеціалістів зі спеціальності 073 «Менеджмент»         

Всього на рік

300

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями  вищої освіти  За переліком 

150

Інші види освітньої діяльності 

Підвищення кваліфікації спеціалістів зі спеціальностей 073 Менеджмент            

Всього на рік

500

Підвищення кваліфікації спеціалістів за спеціальністю 124 Системний аналіз 250

Для відокремлених структурних підрозділів:

Відокремлений структурний підрозділ «Міжрегіональний центр професійної перепідготовки військовослужбовців, звільнених в запас, Національного 



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

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(наказ МОН, в 

якому приймалося 

рішення до даної  

спеціальності) 

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 08 Право 082 Міжнародне право
наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

30.05.2016 року 

№590

 

ідентифікаційний 

код 

40572551

1 18 Виробництво та 

технології

182 Технології легкої 

промисловості

Наказ 

Міністерства 

освіти і науки 

України від 

22.03.2018 року   

№ 321-л

Місце провадження освітньої діяльності:

Національний університет "Одеська юридична академія"

1.65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 23;



2. 65085, м. Одеса, вул. Кленова, буд. 8;

3. 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 2;

4. 65125,  м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 28;

5. 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 5;

6. 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 9;

7. 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 7;

8. 65005, м. Одеса,  вул. Мельницька, буд. 24-А;

9. 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 210;

10. 58000, м. Чернівці, вул. Григорія Сковороди, буд. 7;

11. 53201, м. Нікополь, пр-т Трубників, буд. 87 А;

12. 54038, м. Миколаїв, вул. Генерала Карпенка, буд. 18;

13. 76007, м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, буд. 13;

14. 50007, м. Кривий Ріг, п-кт Миру, буд. 22;

15. 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд 17.

 02121, м. Київ, Харківське шосе, б. 210

10

Відокремлений підрозділ "Об’єднане вище професійно-технічне училище сфери послуг Національного університету "Одеська юридична академія" (адреса: 65005, 

м.Одеса, вул. Мельницька, буд. 24 "А"; 65009, м. Одеса, вул. Академічна, буд. 7 "А")

Ліцензований обсяг

Національний університет "Одеська юридична академія"

Підготовка докторів філософії

Підготовка молодших спеціалістів

30

Відокремлений структурний підрозділ «Міжрегіональний центр професійної 

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



Указ Президента України від 20 квітня 2000 р., №601/2000 «Про надання Одеській державній юридичній академії статусу національної»;

рішення ДАК від 09.02.1999 р., протокол № 18; 

рішення ДАК від 06.05.1999 р., протокол № 20; 

рішення ДАК від 06.07.1999 р., протокол № 22;

рішення ДАК від 11.07.2000 р., протокол № 28; 

рішення ДАК від 13.02.2001 р., протокол № 31 (акредитація); 

рішення ДАК від 17.05.2001 р., протокол № 33; 

рішення ДАК від 04.07.2001 р., протокол № 34; 

рішення ДАК від 25.10.2001 р., протокол № 35; 

рішення ДАК від 10.06.2003 р., протокол № 45, наказ МОН України від 23.06.2003 р., № 401;

рішення ДАК від 15.07.2003 р., протокол № 46, наказ МОН України від 17.07.2003 р., № 480 (акредитація);

рішення ДАК від 13.04.2004 р., протокол № 50, наказ МОН України від 26.04.2004 р., № 336;

рішення ДАК від 22.06.2004 р., протокол № 51, наказ МОН України від 01.07.2004 р., № 558;

рішення ДАК від 19.10.2004 р., протокол № 52, наказ МОН України від 26.10.2004 р., № 2422Л;

рішення ДАК від 21.12.2004 р., протокол № 53, наказ МОН України від 27.12.2004 р., № 2728Л;

рішення ДАК від 21.06.2005 р., протокол № 56, наказ МОН України від 30.06.2005 р., № 1858-Л;

рішення ДАК від 20.12.2005 р., протокол № 58, наказ МОН України від 26.12.2005 р., № 2332-Л;

рішення ДАК від 22.06.2006 р., протокол № 61, наказ МОН України від 29.06.2006 р., № 2043 Л;

рішення ДАК від 26.12.2006 р., протокол № 54, наказ МОН України від 16.01.2007 р., № 29 Л;

рішення ДАК від 24.04.2007 р., протокол № 66, наказ МОН України від 11.05.2007 р., № 1192 Л;

рішення ДАК від 26.06.2007 р., протокол № 67, наказ МОН України від 09.07.2007 р., № 1843 Л;

рішення ДАК від 27.11.2007 р., протокол № 68, наказ МОН України від 04.12.2007 р., № 2144 Л;

рішення ДАК від 28.03.2008 р., протокол № 70, наказ МОН України від 04.04.2008 р., № 868 Л;

рішення ДАК від 01.07.2008 р., протокол № 72, наказ МОН України від 07.07.2008 р., № 2180 Л;

рішення ДАК від 16.12.2008 р., протокол № 74, наказ МОН України від 23.12.2008 р., № 2625 Л;

рішення ДАК від 02.07.2009 р., протокол № 79, наказ МОН України від 16.07.2009 р., № 2675 Л;

рішення ДАК від 30.03.2010 р., протокол № 82, наказ МОН України від 10.06.2010 р., № 1611 Л;

рішення ДАК від 24.06.2010 р., протокол № 84, наказ МОН України від 14.07.2010 р., № 1850 Л;

рішення ДАК від 10.03.2011 р., протокол № 86, наказ МОНмолоді та спорту України від 31.03.2011 р., № 764 Л;

рішення ДАК від 25.05.2011 р., протокол № 87, наказ МОНмолоді та спорту України від 07.06.2011 р., № 2128 Л;

рішення ДАК від 30.06.2011 р., протокол № 88, наказ МОНмолоді та спорту України від 01.07.2011 р., № 2487-Л;

рішення ДАК від 24.11.2011 р., протокол № 91, наказ МОНмолоді та спорту України від 29.11.2011 р., № 2951 Л;

рішення ДАК від 23.02.2012 р., протокол № 93, наказ МОНмолоді та спорту України від 28.02.2012 р., № 571Л;

рішення ДАК від 23.03.2012 р., протокол № 94, наказ МОНмолоді та спорту України від 30.03.2012 р., № 1025Л;

рішення ДАК від 25.05.2012 р., протокол № 96, наказ МОНмолоді та спорту України від 01.06.2012 р., № 2117 л;

рішення ДАК від 06.07.2012 р., протокол № 97, наказ МОНмолоді та спорту України від 13.07.2012 р., № 2325 л;

рішення АК від 05.10.2012 р., протокол № 98, наказ МОНмолоді та спорту України від 12.10.2012 р., № 2491л;

рішення АК від 29.03.2013 р., протокол № 102, наказ МОН України від 05.04.2013 р., № 927-л;

рішення АК від 26.04.2013 р., протокол № 103, наказ МОН України від 30.04.2013 р., № 1480-л;

рішення АК від 27.06.2013 р., протокол № 105, наказ МОН України від 01.07.2013 р., № 2494л;

рішення АК від 27.09.2013 р., протокол № 106, наказ МОН України від 03.10.2013 р., № 2648-л;

рішення АК від 03.06.2014 р., протокол № 109, наказ МОН України від 11.06.2014 р., № 2323л;

рішення АК від 08.07.2014 р., протокол № 110, наказ МОН України від 15.07.2014 р., № 2642л;

рішення АК від 16.06.2016 р., протокол № 121, наказ МОН України від 21.06.2016 р. № 79а;

наказ МОН України від 30.05.2016 р. №590.

Наказ МОН від 31.03.2017 № 69-л "Про переоформлення ліцензій"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 року   № 321-л

наказ МОН від 06.07.2018 № 1369-л

наказ МОН від 13.07.2018 № 1371-л

рішення МАК від 29.06.1995 р., протокол № 19, наказ Міносвіти України від 19.07.1995 р., № 215;

наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2017 № 138-л

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

наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2017 № 155-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 79-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 15.02.2018 № 129-л

рішення МАК від  15.09.1994 р., протокол № 13, наказ Міносвіти України від 03.10.1994 р., № 278;



Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л

Наказ МОН від 11.11.2020 № 250-л

Наказ МОН від 30.03.2021 № 37-л

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 22.06.2021 № 77-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2018 № 1373-л

наказ МОН від 31.08.2018 № 1389-л

наказ МОН від  13.11.2018 № 1935-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 № 2674-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2019 № 41-л

Наказ МОН від 15.05.2019 № 509-л


