
    
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України  

від  «___» _____________ 2021 р. №______  

  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

від 23 червня 2021 року 

Протокол № 142 

 

 

1. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими освітньо-професійні програми за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст у закладах освіти: 
 

 

Первинна акредитація 

 

 

Державна форма власності 

 

 

Малинський лісотехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00993930) 

  

 Землевпорядкування 

193 Геодезія та землеустрій 

 

 

Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та 

комп’ютерних технологій 

(ідентифікаційний код – 00728546) 

  

 Архітектура та містобудування 

191 Архітектура та містобудування 

 

 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

для Відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж  

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

(ідентифікаційний код – 25056616) 

  

 Вихователь дітей дошкільного віку, організатор фізичного виховання в 

дошкільному закладі 

012 Дошкільна освіта 

  

 Молодший редактор, коректор 

061 Журналістика 
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для Відокремленого підрозділу «Рубіжанський політехнічний коледж 

імені О. Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету  

імені Тараса Шевченка» 

(ідентифікаційний код – 33702395) 

  

 Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів 

161 Хімічні технології та інженерія 

 

Львівський національний аграрний університет 

для Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 34387404) 

  

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

  

 Організація і технологія ведення фермерського господарства 

201 Агрономія 

 

Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської області 

(ідентифікаційний код – 02539217) 

  

 Зварювальне виробництво 

131 Прикладна механіка 

 

Вінницький транспортний коледж 

(ідентифікаційний код – 01118413) 

  

 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті 

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Канівський фаховий коледж культури і мистецтв Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини» 

(ідентифікаційний код – 39088920) 

  

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 

Дніпровський національний університет залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна 

для Миколаївського коледжу транспортної інфраструктури  

Дніпровського національного університету залізничного транспорту  

імені академіка В. Лазаряна 

(ідентифікаційний код – 39044071) 

  

 Обслуговування комп’ютерних інтегрованих та робототехнічних систем 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
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 Технічне обслуговування і ремонт вагонів 

273 Залізничний транспорт 

 

 

Київський електромеханічний фаховий коледж 

(ідентифікаційний код – 01118330) 

  

 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

123 Комп’ютерна інженерія 

 

 

Ржищівський будівельний технікум 

(ідентифікаційний код – 41289356) 

  

 Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

 

Одеська національна академія харчових технологій 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Одеський технічний фаховий коледж  

Одеської національної академії харчових технологій» 

(ідентифікаційний код – 00389162) 

  

 Економіка та організація бізнесу 

051 Економіка 

  

 ІТ-маркетинг та бізнес комунікації 

075 Маркетинг 

 

Запорізький національний університет 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Запорізький гідроенергетичний фаховий коледж  

Запорізького національного університету» 

(ідентифікаційний код – 42698746) 

  

 Гідроенергетика 

145 Гідроенергетика 

 

 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

для Відокремленого структурного підрозділу  

Вінницького фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну  

Київського національного університету будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код – 38814461) 

  

 Оцінка землі та нерухомого майна 

193 Геодезія та землеустрій 
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Лисичанський промислово-технологічний фаховий коледж 

(ідентифікаційний код – 04863941) 

  

 Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів 

161 Хімічні технології та інженерія 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

для Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж інформаційних 

систем і технологій Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код – 22934387) 

  

 Економічна аналітика 

051 Економіка 

 

Західноукраїнський національний університет 

для Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький фаховий коледж 

економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету» 

(ідентифікаційний код – 38417484) 

  

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Сумський державний університет 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету» 

(ідентифікаційний код – 00220078) 

  

 Металургія 

136 Металургія 

 

Одеська національна академія харчових технологій 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Фаховий коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

Одеської національної академії харчових технологій» 

(ідентифікаційний код – 38478573) 

  

 Готельно-ресторанна справа 

241 Готельно-ресторанна справа 

 

Національний університет харчових технологій 

для Відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж 

Національного університету харчових технологій» 

(ідентифікаційний код – 26440067) 

  

 Ресторанне обслуговування 

241 Готельно-ресторанна справа 
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Комунальна форма власності 

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради  

Львівський фаховий коледж культури і мистецтв 

(ідентифікаційний код – 02214751) 

  

 Класична хореографія 

024 Хореографія 

 

 

Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний фаховий коледж» 

(ідентифікаційний код – 02135827) 

  

 Музичне мистецтво 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 

 

Комунальний заклад «Хустський базовий медичний фаховий коледж»  

Закарпатської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 02010706) 

  

 Фармація, промислова фармація 

226 Фармація, промислова фармація 

 

 

Недержавна форма власності 

 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

для Фахового коледжу при Центральноукраїнському інституті  

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(ідентифікаційний код – 36376352) 

  

 Право 

081 Право 

 

Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила» 

для Фахового коледжу Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила» 

(ідентифікаційний код – 37410081) 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

  

 Будівництво та цивільна інженерія 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
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Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 

для Відокремленого структурного підрозділу Приватного закладу вищої освіти 

«Київський міжнародний університет»-«Фаховий коледж Київського міжнародного 

університету» 

(ідентифікаційний код – 37498756) 

  

 Фармація 

226 Фармація, промислова фармація 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий технікум при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом» 

(ідентифікаційний код – 31745018) 

  

 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 

 

 

Заклад вищої освіти  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

для Фахового коледжу «Освіта» Закладу вищої освіти  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 26475545) 

  

 Хімічні технології та інженерія 

161 Хімічні технології та інженерія 

 

 

2. Відповідно до пункту 41 Розділ XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 та пункту 2 розділу І Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих 

навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та 

з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження» № 1731-VIII від 03.11.2016, продовжити термін дії сертифікатів про 

акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей тимчасово переміщених вищих 

навчальних закладів на період проведення антитерористичної операції, але не більш як на 

п’ять років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів. 
 

 

 

 

Державна форма власності 

 

 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

(ідентифікаційний код – 02070803) 

Шифр та найменування 

галузі знань 
Код та найменування спеціальності 

Продовжити строк 

дії сертифіката 

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія (бакалаври) 01.07.2026 
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Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(ідентифікаційний код – 02070714) 

Шифр та найменування 

галузі знань 
Код та найменування спеціальності 

Продовжити строк 

дії сертифіката 

01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології) (магістри) 

01.07.2027 

10 Природничі науки 103 Науки про Землю (магістри) 01.07.2027 

12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека (бакалаври) 01.07.2026 

 

Переоформити відповідні сертифікати про акредитацію напрямів підготовки, 

спеціальностей. 
 

3. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

відмовити в продовженні строку дії сертифікатів про акредитацію напрямів 

підготовки, спеціальностей тимчасово переміщених вищих навчальних закладів.  
 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(ідентифікаційний код – 02070714) 

Шифр та найменування 

галузі знань 
Код та найменування спеціальності 

19 Архітектура та 

будівництво 

191 Архітектура та містобудування (бакалаври) 

 

 

4. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

внести зміни до складу експертної ради з професійно-технічної освіти при 

Акредитаційній комісії: 

4.1. Вивести зі складу експертної ради з професійно-технічної освіти: 

Ганущак Віталію Василівну, головного спеціаліста відділу роботи із закладами 

професійно-технічної освіти управління роботи із закладами професійно-технічної та 

позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти 

України. 

Бачинського Валерія Григоровича, заступника директора – начальника управління 

професійної освіти, інноватики та науки департаменту освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації. 

Дєдова Анатолія Михайловича, заступника Голови ЦК ТСО України, начальника 

управління освітньої діяльності. 

Колишка Родіона Анатолійовича, директора департаменту розвитку трудового 

потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців України. 

Моргуненка Сергія Олександровича, директора департаменту адміністративних 

послуг та інформатизації Державної інспекції України з безпеки на морському та 

річковому транспорті Укрморрічінспекції. 

Сапронова Валерія Івановича, заступника виконавчого директора Запорізького 

обласного союзу промисловців і підприємців «Потенціал». 

Тарасюка Анатолія Петровича, проректора з навчальної роботи Української 

інженерно-педагогічної академії. 

   

4.2. Ввести до складу експертної ради з професійно-технічної освіти: 

Якимчука Олександра Анатолійовича, головного спеціаліста відділу вищої, 

професійної та фахової передвищої  освіти управління освіти та науки департаменту 

гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. 
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Пастернака Сергія Васильовича, заступника начальника управління-начальника 

відділу роботи із закладами професійної (професійно-технічної) освіти Державної служби 

якості освіти України. 

Сухарєва Сергія Миколайовича, заступника Голови з освітньої діяльності, 

начальника управління координації діяльності навчальних закладів ГО «Товариство 

сприяння оборони України». 

Комісарову Людмилу Олексіївну, заступника директора департаменту освіти і 

науки Миколаївської облдержадміністрації - начальника управління професійної 

(професійно-технічної) освіти, вищої освіти, науки та кадрового забезпечення. 

Малевську Ольгу Юзефівну, методиста навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві. 

Бондарчук Валентину Миколаївну, директора навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Рівненській області. 

 

5. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

затвердити рішення експертної ради з професійно-технічної освіти (додаток 1). 

 

   

   

 

Перший заступник голови  

Акредитаційної комісії   Андрій ВІТРЕНКО 

   

Секретар Акредитаційної комісії  Ірина ШУМІК 

 

 

 

 

 

 

 


