
Ідентифікаційний код: 25736989

33028 Рівненська область, м. Рівне, вул. Степана Бандери, будинок 12

№ 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/відокремленого 

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

№ 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/відокремленого 

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 Фізична терапія 227
Фізична терапія, 

ерготерапія

перший (бакалаврський) 

рівень

Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна

у сфері вищої освіти

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності)

Місцезнаходження юридичної 

особи:   

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі 

знань

Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, 

виду освітньої послуги

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Рівненський державний гуманітарний університет

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг (на 

рік)

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Перший (бакалаврський) рівень   3835
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

Другий (магістерський) рівень 1661
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 30
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Ліцензований обсягКод напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

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

50
Наказ МОН від 19.04.2021 № 

49-л

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення про 

переоформлення ліцензії 

у зв'язку з реорганізацією 

закладу/відокремленого 

структурного підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов



денна форма

1 Протокол АК від 

24.07.2015 р. № 118 

Наказ МОН від 28.07.2015 

р.   № 1709л

1 0101 Педагогічна 

освіта

5.01010101 Дошкільна освіта 50 Протокол АК від 

01.03.2016р. № 120 

Наказ МОН від 14.03.2016 

р.    № 434 л

2 0101 Педагогічна 

освіта

5.01010201 Початкова освіта 160 Протокол АК від 

01.03.2016р. № 120 

Наказ МОН від 14.03.2016 

р.    № 434 л

3 0101 Педагогічна 

освіта

5.01010601 Соціальна педагогіка 25 Протокол АК від 

27.01.2015 р. № 114                                     

Наказ МОН від 06.02.2015 

р. № 133л

1 0101 Педагогічна 

освіта

5.01010101 Дошкільна освіта 30 Протокол ДАК від 

25.05.2011р. № 87                                      

Наказ МОНмолодьспорт 

від 07.06.2011 р. №2128-Л

2 0101 Педагогічна 

освіта

5.01010201 Початкова освіта 120 Протокол АК від 

01.03.2016р. № 120 

Наказ МОН від 14.03.2016 

р.    № 434 л

3 0101 Педагогічна 

освіта

5.01010301 Технологічна освіта 30 Протокол АК від 27.06. 

2013р.  № 105                                     

Наказ  МОН від 

01.07.2013 р. № 2494 л

4 0102 Фізичне 

виховання, спорт 

і здоров'я 

людини

5.01020101 Фізичне виховання* 25 Протокол АК від 

01.03.2016р. № 120 

Наказ МОН від 14.03.2016 

р. № 434 л

0

Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету"

(адреса училища: 33028 м. Рівне, вул. Степана Бандери, б. 6, ідентифікаційний код - 25736883)

0

0

25

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

Відокремлений структурний підрозділ "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного 

університету"

(адреса коледжу: 34500 Рівненська область, м. Сарни, вул. Ковельська, б. 16,

ідентифікаційний код - 25737015)

Інші види освітньої діяльності

0

0

0

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями)

Для відокремлених структурних підрозділів:

в межах ліцензованих обсягів 

відповідних напрямів 

(спеціальностей)

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету

(адреса коледжу: 35600 Рівненська область, м. Дубно, вул. Шевченка, б. 54,

ідентифікаційний код - 25737084)

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної 

спеціальності)

заочна форма

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі 

знань

Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, 

виду освітньої послуги
Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення про 

переоформлення ліцензії 

у зв'язку з реорганізацією 

закладу/відокремленого 

структурного підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов



1 0202 Мистецтво 5.02020401 Музичне мистецтво 90 Протокол ДАК від 

25.05.2011р. № 87                                         

Наказ МОНмолодьспорт 

від 07.06.2011 р. №2128-Л

1 0201 Культура 5.02010201 Бібіліотечна справа 50 Протокол АК від 

01.03.2016р. № 120 

Наказ МОН від 14.03.2016 

р.    № 434 л

2 0201 Культура 5.02010401 Народна художня творчість 100 Протокол АК від 

01.03.2016р. № 120 

Наказ МОН від 14.03.2016 

р.    № 434 л

3 0201 Культура 5.02010501 Діловодство 25 Протокол АК від 

08.07.2014 р. № 110                                    

Наказ МОН від 15.07.2014 

р.    № 2642 л.

4 0202 Мистецтво 5.02020201 Хореографія 25 Протокол АК від 

01.03.2016р. № 120 

Наказ МОН від 14.03.2016 

р.    № 434 л

5 0202 Мистецтво 5.02020501 Образотворче мистецтво 25 Протокол АК від 

01.03.2016р. № 120 

Наказ МОН від 14.03.2016 

р.   № 434 л

6 0202 Мистецтво 5.02020702 Перукарське мистецтво та 

декоративна косметика

25 Протокол ДАК від 

26.01.2012р. № 92 

Наказ МОНмолодьспорт 

від 02.02.2012 р. № 265Л

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі 

знань

Код  

спеціальності 

Назва спеціальності Підстава 

1 07 Управління та 

адміністрування

074 Публічне управління та 

адміністрування

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

2 12 Інформаційні 

технології

122 Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

3 22 Охорона здоров'я 227 Фізична реабілітація наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

0

50

Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

(адреса коледжу: 35600 Рівненська область, м. Дубно, вул. Замкова, б. 5,

ідентифікаційний код - 25894748)

100

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

55

25

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 

25

25

25

25

Ліцензований обсяг

Підготовка бакалаврів  

50

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів



1 12 Інформаційні 

технології

122 Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

1 01 Освіта/Педагогік

а

012 Дошкільна освіта наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

2 01 Освіта/Педагогік

а

013 Початкова освіта наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

3 23 Соціальна робота 231 Соціальна робота наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

1 01 Освіта/Педагогік

а

012 Дошкільна освіта наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

2 01 Освіта/Педагогік

а

013 Початкова освіта наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

3 01 Освіта/Педагогік

а

014 Середня освіта (Трудове 

навчання та технології)

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

4 01 Освіта/Педагогік

а

014 Середня освіта (Фізична 

культура)

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

1 02 Культура і 

мистецтво

025 Музичне мистецтво наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

1 02 Культура і 

мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету"

(адреса училища: 33028 м. Рівне , вул. Степана Бандери, б. 6, ідентифікаційний код - 25736883)

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету

(адреса коледжу: 35600 Рівненська область, м. Дубно, вул.Шевченка, б. 54,

ідентифікаційний код - 25737084)

150

8

Підготовка молодших спеціалістів

90

25

Підготовка молодших спеціалістів

Підготовка молодших спеціалістів

Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

(адреса коледжу: 35600 Рівненська область, м. Дубно, вул. Замкова, б. 6,

ідентифікаційний код - 25894748)

Відокремлений структурний підрозділ "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного 

університету"

(адреса коледжу: 34500 Рівненська область, м. Сарни, вул. Ковельська, б. 16,

ідентифікаційний код - 25737015)

30

30

Для відокремлених структурних підрозділів:

Підготовка молодших спеціалістів

50

Підготовка магістрів   

100

120

260



2 02 Культура і 

мистецтво

025 Музичне мистецтво наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

3 02 Культура і 

мистецтво

026 Сценічне мистецтво наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

4 02 Культура і 

мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної 

діяльності

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

5 02 Культура і 

мистецтво

024 Хореографія наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

6 02 Культура і 

мистецтво

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація

наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

7 02 Культура і 

мистецтво

022 Дизайн наказ Міністерства освіти 

і науки України від 

19.12.2016 № 1565

№п/п Шифр галузі знаньНазва галузі знаньКод спеціальності Назва спеціальності Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю (наказ 

МОН, в якому 

приймалося рішення 

до даної  

1 01 Освіта 011 Науки про освіту  Наказ МОН від 

04.07.2016 р. № 771 

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

Відокремлений структурний підрозділ "Сарненський педагогічний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету"

Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського державного гуманітарного університету"

Дубенський коледж культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету

50

120

40

м. Рівне, вул. Пластова, 31

м.Рівне, вул.Льва Толстого, 3

Рівненський державний гуманітарний університет

Ліцензований обсяг

40

50

50

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

освіти  За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування  після дати набрання чинності 

постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 

року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 

226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно 

з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53.

м.Рівне, вул.М.Хвильового, 7

Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, 6

м.Рівне, вул.Степана Бандери, 12

м.Рівне, вул.Степана Бандери, 6

Рівненська обл., м. Сарни, вул. Ковельська, 16

Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету

Підготовка докторів філософії

Рівненська обл., м. Рівне , вул. Степана Бандери, 6,

Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 54

6



рішення ДАК від 25 травня 2011 р., протокол №87, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 р., №2128-Л;

рішення ДАК від 22 червня 2006 р., протокол №61, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 р., 

рішення ДАК від 27 лютого 2007 р., протокол №65, наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2007 р., №421-Л;

рішення ДАК від 24 квітня 2007 р. протокол №66, наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2007 р., №1192-Л;

рішення ДАК від 2 липня 2009 р., протокол №79, наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2009 р., №2675-Л;

рішення МАК від 29 червня 1995 р., протокол №19., наказ Міносвіти України від 19.07.95 р., №215;

рішення ДАК від 9 червня 1999 р., протокол №21,

рішення ДАК від 26 червня 2007 р., протокол №67, наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2007 р., №1843-Л;

рішення ДАК від 27 листопада 2007 р., протокол № 68, наказ Міністерства освіти і науки України від 04.12.2007 р., №2144-Л;

рішення ДАК від 1 липня 2008 р., протокол №72, наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008 р. №2180-Л;

рішення ДАК від 23 листопада 1999 р., протокол №23

рішення ДАК від 22 червня 2006 р., протокол №61, наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 р., 

рішення ДАК від 21.10.2003 р., протокол №47, наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2003 р., №714;

рішення ДАК від 10 червня 2003 р., протокол №45, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2003 р., 

рішення ДАК від 13 квітня 2004 р., протокол №50, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2004 р., 

рішення ДАК від 4 червня  2002 р., протокол №39, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2002 р., №377;

рішення ДАК від 25 жовтня 2001 р., протокол №35;

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

рішення ДАК від 9 квітня 2002 р., протокол №38, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2002 р., №268;

рішення ДАК від 26 квітня 2012 р., протокол №95, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.04.2012 р., №1485-Л;

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

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

рішення ДАК від 4 липня 2001 р., протокол №34;

рішення ДАК від 10 червня 2003 р., протокол №45, наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2003 р., 

рішення ДАК від 15 липня 2003 р., протокол №46, наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2003 р., №480;

рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2014 р., протокол №109, наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р., № 2323л

Рішення МАК від 16 грудня 1993 р., протокол №8 колегії Міносвіти України від 26.01.94 р., №20; 

рішення МАК від 20 квітня 1995 р., протокол №17, наказ Міносвіти України від 11.05.95 р., №126);

рішення ДАК від 12 грудня 2000 р., протокол №30,

рішення ДАК від 13 лютого 2001 р., протокол №31;

рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р., протокол № 104, наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 р., № 2070-л;

рішення Акредитаційної комісії від 27 червня 2013 р., протокол № 105, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2013 р., № 2494л

рішення Акредитаційної комісії від 26 квітня 2013 р., протокол № 103, наказ Міністерства освіти і науки України від 30.04.2013 р., № 1480-л

рішення Акредитаційної комісії від 08 липня 2014 р., протокол № 110, наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2014 р., № 2642л

рішення Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., протокол № 115, наказ Міністерства освіти і науки України  від 14 квітня 2015 р. № 553л

рішення ДАК від 22 червня 2004 р., протокол №51, наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2004 р., 

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

рішення ДАК від 11 квітня 2000 р., протокол №26;

рішення ДАК від 21 червня 2005 р., протокол №56, наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2005 р., №1858-Л;

рішення ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №96, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 р., №2117л

рішення ДАК від 26 січня 2012 р., протокол №92, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.02.2012 р., №-265Л;

рішення ДАК від 23 березня 2012 р., протокол №94, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.03.2012 р., №1025-Л;

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол №88, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011 р., №2487-Л;

рішення ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол №91, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 р., №2951-Л; 

рішення ДАК від 21 квітня 2006 р., протокол №60, наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2006 р., №1105-Л;

рішення Акредитаційної комісії від 29 березня 2013 р., протокол № 102, наказ Міністерства освіти і науки України від 05.04.2013 р., № 927-л;

рішення Акредитаційної комісії від від 24 липня 2015 р., протокол № 118, наказ Міністерства освіти і науки України від 28 липня 2015 р. № 1709л

рішення Акредитаційної комісії від 27 січня 2015 р., протокол № 114, наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 р., № 133л

рішення ДАК від 24 червня 2010 р. №84, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010 р., №1850-Л;

рішення ДАК від 9 липня 2002 р., протокол №40, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2002 р., №414;

рішення ДАК від 15 жовтня 2002 р., протокол №41, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.10.2002 р., №606

рішення ДАК від 19 жовтня 2004 р., протокол №52, наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2004 р., 

рішення ДАК від 24 грудня 2002 р., протокол №42, наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2003 р., №13;



наказ МОН від 06.07.2017 № 141-Л  "Про переоформлення ліцензій"

Наказ МОН від 12.06.2019 № 826-л

Наказ МОН від 27.06.2019 № 940-л

Наказ МОН від 12.12.2019 № 1010-л

Наказ МОН від 13.11.2019 № 982-л

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л

Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л

Наказ МОН від 18.01.2018 р. № 53-л

рішення Акредитаційної комісії  від 16 червня 2016 року № 121, наказ Міністерства освіти і науки України  від 21 червня 2016 р., № 79-А

наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2017 р. № 1л

наказ МОН від 11.01.2019 № 41-л

Наказ МОН від 24.04.2019 № 356-л

наказ МОН №666-л від 15.05.2018

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

наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2016 р. № 1516л

 наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2017 р. № 113-л

Наказ МОН від 24.05.2019 № 661-л

Наказ МОН від 29.05.2019 № 718-л

Наказ МОН від 02.04.2019 № 227-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 10.02.2017 р. № 28л

наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2017 р. № 60л

 наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 р. № 1508л

 наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2017 р. № 95-л

 наказ Міністерства освіти і науки України від 04 липня 2016 р., № 771

 наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2017 р. № 86л

 наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2017 р. № 88л

наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2017 р. № 51-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 27.07.2018 № 1375-л

наказ МОН від 21.11.2018 № 2028-л

 наказ Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 р. № 18-л

рішення Акредитаційної комісії  від 26 квітня 2017 року № 125, наказ Міністерства освіти і науки України  від 27 квітня 2017 р., № 658

Наказ МОН від 21.12.2017 №491-л

рішення Акредитаційної комісії  від 01.03.2016 р., протокол № 120, наказ Міністерства освіти і науки України  від 14 березня 2016 р., № 434 л

Наказ МОН від 19.04.2021 № 49-л


