
Додаток 7 

до Правил прийому на навчання до ДВНЗ “НЛТУ України” в 2021 році 

 

 

ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ, 

якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, 

за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення 

 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року    

№ 506 “Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальнос-

ті 014 “Середня освіта (за предметними спеціальностями)”, за якими здійс-

нюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спе-

ціальностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних 

кадрів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року 

за № 798/28928 (зі змінами).  

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року N 

292 “Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої 

освіти за спеціальністю 015 “Професійна освіта (за спеціалізаціями)”, за яки-

ми здійснюються формування та розміщення державного замовлення”, зареє-

стрований у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 року за №532/28662  

(зі змінами). 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року    

№ 567 “Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів ви-

щої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 “Філологія”, 

за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за № 

825/28955 (зі змінами).  

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року    

№ 507 “Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів ви-

щої освіти за спеціальністю 275 “Транспортні технології (за видами)”, за 

якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2016 року за         

№ 784/28914. 
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2019 року № 

1202 “Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої 
освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 016 “Спеціальна 
освіта”, за якими здійснюєтьсяформування та розміщення державного 
замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 
року за № 1078/34049. 


