
Додаток 7 

до Правил прийому на навчання до ДВНЗ “НЛТУ України” в 2022 році 

 

ПЕРЕЛІК 

наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності 

та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування 

та розміщення державного замовлення 

 

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 

506 "Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 

014 "Середня освіта (за предметними спеціальностями)", за якими здійсню-

ється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціа-

льностей (предметних спеціальностей) в системі підготовки педагогічних ка-

дрів", 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 ви-

щої освіти за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)", за 

якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення", 

зареєстрований 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 вищої 

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 вищої 

освіти за спеціальністю 275 "Транспортні технології (за видами)", за якими 

здійснюються формування та розміщення державного замовлення", за-

реєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2016 року за № 

784/28914. 

 5. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02 листопада 2018 

року № 2013 "Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобува-

чів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ер-

готерапія", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2018 

року за № 1335/32787. 

 6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2019 року 

№ 112 "Про затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів ви-

щої освіти за спеціальністю 271 "Морський та внутрішній водний транс-

порт", за якими здійснюється формування та розміщення державного замов-
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лення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019 року 

за № 175/33146. 

 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 "Спеціаль-

на освіта", за якими здійснюється формування та розміщення державного за-

мовлення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 

року за № 1078/34049. 

 8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2019 року 

№ 1201 "Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів 

вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за предметною спеціальністю 

014.02 "Середня освіта. Мова та література (із зазначенням мови)", за якими 

здійснюється формування та розміщення державного замовлення", за-

реєстрований у Міністерстві юстиції України 30 вересня 2019 року за № 

1064/34035. 
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