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Про результати перевiрки

Вiдповiдно до листа L{ентральноукраТнського нацiонального технiчнОГО

унiверситету вiд 07.09.202l N9l3-|7l17-1l82 та з урахуванням вимог Ilостанови
КабiнетУ MiHicTpiB УкраТни вiд 30 грудня 20l5 рокУ JYgll87 <I1po затвердження

Jliltензiйних умов I]рова/lжеltttя освi,гttьtrТ .,tiя.itьtttrс,гi 
,lак;lа.цiв сrсвir,и>> зi змillами

вiдповiдгlо /1о [Iостаttоlзи Кабilrету MirricTpiB УкраТни вiд,l0'гравнЯ 20l8 РОКУ

N9347, проведено перевiрку I{ентраJtьноукраТнського нацiонального технiчноl,о

унiверситетУ (коЛ едрпоУ 02070950), щО знаходиться за адресоIо:

просп. Унiверситетський, 8, м. Кропивницький, Кiровоградська обл., шlодо

вiдповiдностi наявIлих пpиMil-ttellb,га матерiально-технiчнот бази встановленим

вимогам, нормам i llравилам з охорони працi для акредитацiТ ocBiTHix програм

llершого бакалаврського) рiвня вищоТ освiти: <Булiвництво та цивiльна
iнженерiя> спецiальностi |92 Булiвништво та цивiльна iнжеt-tерiя,

<Irrформацiйна, бiблiотечна та apxiBHa справа)) спецiальностi 029 Iнформацiйна,

бiбlliотечна ,га apxiBlra справа, <<Траrrспор,гtli тсхttо"ltогiТ (rla автомобiльI{ому

Tpa}IcllopTi)>>, clteuizulbtlocTi 215.0З'[-ранспор,гtti ,гехнологiТ (на aBтoMoбi.lrbHoMy

TpaHcrropTi), друr,ого (магiсr,ерського) рiвня вищоТ освiти: <Гыtузеве

машинобудува}Iня> спецiальгtостi l33 I'алузеве машинобулуванняо кГIриклална

MexaHiKa> спецiальносr,i l3 l I lриклална MexaHiKa та третього (ocBiTHbo-

наукового) рiвня виtltоТ освiти (локтор фiлософiТ>: <МенеджмеIIт))

спецiальrrостi 073 Менеджмелtт, <Об,lriк i оllолаткування)> спецiШtЬНОСТi 07 L

облiк i оподаткування, кlсторiя та архео.гlогiя> юпецiальностi 032 lсторiя ,га

археологiя, <Автома,гизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологii>>

сгlецiальlrостi l 5 l Автоматизацiя та комп'ютерно-iнтегрованi технологiт.

за результатами перевiрки Управлitltlя дiйшло висновку, Що

докумен1,ацiя з охорони праlli, з безllечнот експлуатацiт примiщень i обладнання

1,а с,гаIl }iаяI]tlих llримiшtеrtь i матерiшrьно-технiчноТ бази

I_\ентральноукраТнськоI,о наtliонального технiчного унiверсИтетУ (кОд СДРПОУ
02070950) вiлповi/lаtоть виr\{огам Закоllу УкраТrrи ,,Про охорону праui> rзiл

l4.10.1992 року lYч2694-ХII га iнltlим Ilорма,tивtlо-Ilравовим актам з охороНИ

llpaшi дJIя акре/lитацiт ocBiтHix 11рограм tIерlllого бакалаврського) рiвня вищоТ



освiти: <Булiвництво та цивiльна iнженерiя> спецiальностi 192 Булiвництво та

цивiльна iнженерiЯ, <IнфОрмаuiйlrа, бiблiОтеч}lа та apxiBHa справа))

спецiальностi 029 Iнформашiйна, бiбrliотечна та apxiBHa справа, <Транспортнi

технологiТ (на автомобiльному транспортi)>, спечiальностi 275.оЗ Транспортнi

технологiТ (на автомобiльномУ транспортi), другого (магiстерського) рiвня
вищоТ освiти: <Галузеве машинобудування) спецiальностi l33 Галузеве

машинобудування, ,.Приклална MexaHiKa> спеttiальностi l3l Приклална

MexaHiKa та ,грс,iьсlr,о (освi,гrrьо-tlауковоl,о) рitзlля виtцот освiти (/loKTop

фiЛософiТ>: кМlенеджмеLl,г)) спецiальtlосr,i 073 Менеджмеl-tт, коблiк i

оподаткування)) спецiальностi 07l облiк i оподаткування, <Iсторiя та

археологiя> спецiальностi оз2 Iсторiя та археологiя, <Автоматизацiя та

комп,ютерно-iнтегрованi техно.llогiТ> спецiальностi l51 Автоматизаl-tiя та

комп' ютерно-i нтегрован i технологiТ.
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