
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України  

від «19» березня 2020 р. № 418  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

від 12 березня 2020 року 

Протокол № 138 

 

 

1. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями): 

 
1.1. Чергова акредитація 

 

Державна форма власності 

 

1.1.1. Бакалаври, спеціалісти 

 

Запорізький державний медичний університет 

(ідентифікаційний код – 02010741) 

   

 1201 Медицина 

 7.12010005 Стоматологія 

 1202 Фармація 

 7.12020104 Технології парфумерно-косметичних засобів 
 

 

Івано-Франківський національний медичний університет  

(ідентифікаційний код – 02010758) 

   

 1201 Медицина 

 7.12010001 Лікувальна справа 

 7.12010002 Педіатрія 

 7.12010005 Стоматологія 

 1202 Фармація 

 7.12020101 Фармація 

 

Вінницький національний технічний університет 

(ідентифікаційний код – 02070693) 

   

 0507 Електротехніка та електромеханіка 

 6.050702 Електромеханіка 

 

Національна академія внутрішніх справ 

(ідентифікаційний код – 08751177) 

   

 0301 Соціально-політичні науки 

 6.030102 Психологія 
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Недержавна форма власності 

 

1.1.2. Молодші спеціалісти 

 

Приватний заклад вищої освіти 

«Карпатський університет імені Августина Волошина» 

для Ужгородського гуманітарно-економічного коледжу  

Карпатського університету імені Августина Волошина 

(ідентифікаційний код – 39859653) 

    0304 Право 

 5.03040101 Правознавство 

 

 

2. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими освітньо-професійні програми у закладах освіти: 

 

2.1. Первинна акредитація 
 

Державна форма власності 
 

 

2.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Херсонський державний аграрний університет» 

для Скадовського технікуму 

Державного вищого навчального закладу  

«Херсонський державний аграрний університет» 

 (ідентифікаційний код – 21301734) 

  

 Агрономія 

201 Агрономія 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Київський авіаційний технікум» 

(ідентифікаційний код – 16462820) 

  

 Економіка підприємства 

051 Економіка 

 

Львівський національний аграрний університет 

для Вишнянського коледжу  

Львівського національного аграрного університету  

(ідентифікаційний код – 34387399) 

  

 Менеджмент 

073 Менеджмент 



Рішення Акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року, протокол № 138 

 

3 

 

 

для Стрийського коледжу  

Львівського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний коледж – 34387362) 

  

 Туризм 

242 Туризм 

 

Полтавська державна аграрна академія 

для Коледжу управління, економіки і права 

Полтавської державної аграрної академії 

(ідентифікаційний код – 33457962) 

  

 Організація виробництва 

073 Менеджмент 

 

для Аграрно-економічного коледжу  

Полтавської державної аграрної академії 

(ідентифікаційний код – 03772447) 

  

 Зелене будівництво і садово-паркове господарство 

206 Садово-паркове господарство 

 

Борщівський агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00728799) 

  

 Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

Млинівський державний технолого-економічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00728693) 

  

 Менеджмент 

073 Менеджмент 

 

Рогатинський державний аграрний коледж 

(ідентифікаційний код – 00699371) 

  

 Зберігання, консервування та переробка м’яса 

181 Харчові технології 

 

Державний університет інфраструктури та технологій 

для Кілійського транспортного коледжу 

Державного університету інфраструктури та технологій  

(ідентифікаційний код – 41440995) 

  

 Річковий та морський транспорт 

271 Річковий та морський транспорт 
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Криворізький державний комерційно-економічний технікум 

(ідентифікаційний код – 01565922) 

  

 Готельне обслуговування 

241 Готельно-ресторанна справа 

 

Мирогощанський аграрний коледж 

(ідентифікаційний код – 00725463) 

  

 Зелене будівництво і садово-паркове господарство 

206 Садово-паркове господарство 

 

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу 

(ідентифікаційний код – 20835913) 

  

 Харчові технології 

181 Харчові технології 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

для Львівського техніко-економічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 03363128) 

  

 Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем 

теплопостачання 

144 Теплоенергетика 

 

для Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу  

Національного університету «Львівська політехніка» 

 (ідентифікаційний код – 38008357) 

  

 Перукарське мистецтво та декоративна косметика 

022 Дизайн 

 

для Відокремленого структурного підрозділу – Коломийський політехнічний коледж 

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 20544802) 

  

 Менеджмент 

073 Менеджмент 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

для Березнівського лісотехнічного коледжу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

(ідентифікаційний код – 38892679) 

  

 Зелене будівництво і садово-паркове господарство 

206 Садово-паркове господарство 
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для Костопільського будівельно-технологічного коледжу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

(ідентифікаційний код – 33871775) 

  

 Будівництво та цивільна інженерія 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

Красноградський аграрно-технічний коледж імені Ф. Я. Тимошенка 

(ідентифікаційний код – 00728919) 

  

 Менеджмент 

073 Менеджмент 

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

для Коледжу технологій, бізнесу та права 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(ідентифікаційний код – 01566465) 

  

 Бухгалтерський облік 

071 Облік і оподаткування 

  

 Товарознавство та комерційна діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

  

 Виробництво харчової продукції 

181 Харчові технології 

 

 

Державний вищий навчальний заклад «Рівненський коледж економіки та бізнесу» 

(ідентифікаційний код – 01566293) 

  

 Готельно-ресторанна справа 

241 Готельно-ресторанна справа 

 

 

Дніпровський державний коледж технологій та дизайну 

(ідентифікаційний код – 00301902) 

  

 Менеджмент 

073 Менеджмент 
 

 

Прилуцький агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00729149) 

  

 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і 

систем газопостачання) 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
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Одеський національний морський університет 

для Чорноморського морського коледжу 

Одеського національного морського університету 

(ідентифікаційний код – 38438106) 

  

 Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 

133 Галузеве машинобудування 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

для Роменського коледжу 

Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код – 00284032) 

  

 Галузеве машинобудування 

133 Галузеве машинобудування 

 

 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

для Військового коледжу сержантського складу 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

(ідентифікаційний код – 26605137) 

  

 Комп’ютерні науки 

122 Комп’ютерні науки 

  

 Телекомунікації та радіотехніка 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Полтавське вище професійне училище ім. А. О. Чепіги» 

(ідентифікаційний код – 02546714) 

  

 «Виробництво харчової продукції» 

181 Харчові технології 

 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище» 

(ідентифікаційний код – 02539909) 

  

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
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Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

для Індустріального коледжу 

Державного вищого навчального закладу  

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

(ідентифікаційний код – 33474270) 

  

 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 

133 Галузеве машинобудування 

 

Маріупольський електромеханічний технікум 

(ідентифікаційний код – 03363068) 

  

 Організація обслуговування на транспорті 

073 Менеджмент 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Чернігівське вище професійне училище» 

(ідентифікаційний код – 03072595) 

  

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

Київський державний коледж туризму та готельного господарства 

(ідентифікаційний код – 05408295) 

  

 Харчові технології 

181 Харчові технології 

  

 Туризм 

242 Туризм 

 

Херсонська державна морська академія 

для Морського коледжу  

Херсонської державної морської академії 

(ідентифікаційний код – 37839950) 

  

 Суднокорпусобудування 

 Монтаж і проектування суднових машин і механізмів 

135 Суднобудування 

 

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум 

(ідентифікаційний код – 00729178) 

  

 Бджільництво 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 
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Державний вищий навчальний заклад  

«Ужгородський національний університет» 

для Природничо-гуманітарного коледжу 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» 

(ідентифікаційний код – 38678844) 

  

 Туристичне обслуговування 

242 Туризм 

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

для Технічного коледжу 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

(ідентифікаційний код – 02549121) 

  

 Організація виробництва 

073 Менеджмент 

 

Національний університет «Одеська морська академія» 

для Морехідного коледжу технічного флоту  

Національного університету «Одеська морська академія» 

(ідентифікаційний код – 26456967) 

  

 Судноводіння на морських шляхах 

 Експлуатація суднових енергетичних установок 

 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден 

271 Річковий та морський транспорт 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

для Відокремленого підрозділу  

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Мукачівський аграрний коледж»  

(ідентифікаційний код – 35077585) 

 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування 

  

 Агрономія 

201 Агрономія 

  

 Ветеринарна медицина 

211 Ветеринарна медицина 

 

Бахмутський коледж транспортної інфраструктури 

(ідентифікаційний код – 01116199) 

 Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства 

273 Залізничний транспорт 

  

 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті 

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 
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Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

для Військового коледжу сержантського складу 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

(ідентифікаційний код – 26605025) 

  

 Музичне мистецтво у Збройних Силах 

025 Музичне мистецтво 

  

 Монтаж і експлуатація електроустаткування, електростанцій і енергосистем 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

  

 Радіаційний та хімічний контроль 

263 Цивільна безпека 

  

 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 

Комунальна форма власності 
 

 

2.1.2. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

 

Миколаївський базовий медичний коледж 

(ідентифікаційний код – 02011456) 

  

 Акушерська справа 

223 Медсестринство 

  

 Фармація, промислова фармація 

226 Фармація, промислова фармація 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Криворізький медичний коледж»  

Дніпропетровської обласної ради» 

(ідентифікаційний код – 02011143) 

  

 Медико-профілактична справа 

223 Медсестринство 
 

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради 

«Бориславський медичний коледж» 

(ідентифікаційний код – 01989094) 

  

 Акушерська справа 

223 Медсестринство 

 

Комунальний заклад «Одеське обласне базове медичне училище» 

(ідентифікаційний код – 02011506) 

 Акушерська справа 

223 Медсестринство 
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Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради  

«Самбірський медичний коледж» 

(ідентифікаційний код – 01989102) 

  

 Акушерська справа 

223 Медсестринство 

 

Комунальний заклад охорони здоров’я Ізюмський медичний коледж 

(ідентифікаційний код – 02010882) 

  

 «Акушерська справа» 

223 Медсестринство 

 

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

для Коледжу Комунального вищого навчального закладу 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 38741816) 

  

 Акушерська справа 

223 Медсестринство 

 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

(ідентифікаційний код – 02138872) 

 Дошкільна освіта 

012 Дошкільна освіта 

 

Полтавський коледж мистецтв імені М.В. Лисенка 

(ідентифікаційний код – 02214277) 

 Акторська майстерність 

026 Сценічне мистецтво 

 

Недержавна форма власності 

 

2.1.3. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» для Миколаївського коледжу бізнесу і права Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(ідентифікаційний код – 36984810) 

  

 Харчові технології 

181 Харчові технології 

 

Вищий навчальний заклад 

«Львівський кооперативний коледж економіки і права» 

(ідентифікаційний код – 01788272) 

 Готельно-ресторанна справа 

241 Готельно-ресторанна справа 
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Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

для Коледжу «Освіта»  

 Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 26475545) 

  

 Харчові технології 

181 Харчові технології 

 

 

3. Відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», продовжити строк дії 

сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів (бакалаврів) на строк дії 

сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів:  
 

 

Державна форма власності 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

(ідентифікаційний код – 02071174) 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

19 Архітектура та 

будівництво 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

(бакалавр) 

до 01.07.2026 

 

 

4. 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 
 
 

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

(ідентифікаційний код – 02070967) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити строк 

дії сертифіката 

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і 

література) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Українська мова і 

література) (магістр) 

01.07.2025 
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014 Середня освіта (Мова і література 

(російська)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(російська)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(німецька)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(французька)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(французька)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(новогрецька)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(новогрецька)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(кримськотатарська)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(кримськотатарська)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(арабська)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(арабська)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(перська)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(перська)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(турецька)) (бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Мова і література 

(турецька)) (магістр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Історія) 

(бакалавр) 

01.07.2025 

014 Середня освіта (Історія) (магістр) 01.07.2025 

  014 Середня освіта (Фізика) 

(бакалавр) 

01.07.2025 

  014 Середня освіта (Фізика) (магістр) 01.07.2025 

017 Фізична культура і спорт 

(бакалавр) 

01.07.2025 

017 Фізична культура і спорт 

(магістр) 

01.07.2025 

03  Гуманітарні науки 032  Історія та археологія (бакалавр) 01.07.2025 

032  Історія та археологія (магістр) 01.07.2025 

033 Філософія (бакалавр) 01.07.2025 

033 Філософія (магістр) 01.07.2025 
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034 Культурологія (бакалавр) 01.07.2025 

034 Культурологія (магістр) 01.07.2025 

035 Філологія (бакалавр) 01.07.2025 

05 Соціальні та поведінкові 

науки 

051 Економіка (бакалавр) 01.07.2025 

052 Політологія (бакалавр) 01.07.2025 

052 Політологія (магістр) 01.07.2025 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та 

страхування (бакалавр) 

01.07.2025 

073 Менеджмент (бакалавр) 01.07.2025 

08 Право 081 Право (бакалавр) 01.07.2025 

10 Природничі науки 102 Хімія (магістр) 01.07.2025 

103 Науки про Землю (бакалавр) 01.07.2025 

103 Науки про Землю (магістр) 01.07.2025 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали (бакалавр) 

01.07.2025 

105 Прикладна фізика та 

наноматеріали (магістр) 

01.07.2025 

11 Математика та статистика 111 Математика (бакалавр) 01.07.2025 

111 Математика (магістр) 01.07.2025 

113 Прикладна математика (бакалавр) 01.07.2025 

113 Прикладна математика (магістр) 01.07.2025 

12 Інформаційні технології 123 Комп’ютерна інженерія 

(бакалавр) 

01.07.2025 

123 Комп’ютерна інженерія (магістр) 01.07.2025 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

206 Садово-паркове господарство 

(бакалавр) 

01.07.2025 

 

 

 

Державний заклад 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(ідентифікаційний код – 02125131) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити строк 

дії сертифіката 

0303 Журналістика та 

інформація 

6.030301 Журналістика 01.07.2025 

6.030303 Видавнича справа та 

редагування 

01.07.2025 

0501 Інформатика та 

обчислювальна техніка 

6.050102 Комп’ютерна інженерія 01.07.2025 

 

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

(ідентифікаційний код – 02070714) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити строк 

дії сертифіката 

18 Виробництво та технології 182 Технології легкої промисловості 

(магістр) 

01.07.2025 

24 Сфера обслуговування 242 Туризм (магістр) 01.07.2025 

 

 

 



Рішення Акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року, протокол № 138 

 

14 

 

 

Донецький юридичний інститут МВС України 

(ідентифікаційний код – 08571423) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити строк 

дії сертифіката 

26 Цивільна безпека 262 Правоохоронна діяльність 

(бакалавр) 

01.07.2024 

 

Переоформити відповідні сертифікати про акредитацію напрямів підготовки, 

спеціальностей. 
 

 

5. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

переоформити сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм: 

 

 

Державна форма власності 

 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

 (ідентифікаційний код – 02070849) 

Назва освітньої 

програми 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Рішення про 

акредитацію/ 

термін дії 

сертифіката 

Корекційна освіта 016 Спеціальна освіта Перший 

(бакалаврський) 

Протокол № 131 

від 10.07.2018 / до 

01.07.2023 

Корекційна освіта 016 Спеціальна освіта Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 

від 20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Фізичне виховання 017 Фізична культура і 

спорт 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 

від 20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Дизайн 022 Дизайн Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035 Філологія Другий 

(магістерський) 

Протокол № 132 

від 06.11.2018 / до 

01.07.2023 

Управління персоналом 

та економіка праці 

051 Економіка Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 

від 20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Психологія 053 Психологія Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 

від 20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Соціологія 054 Соціологія Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Журналістика 061 Журналістика Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 

від 20.02.2018 / до 

01.07.2023 
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Облік і аудит 071 Облік і 

оподаткування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 127 

від 13.12.2017 / до 

01.07.2022 

Фінанси і кредит 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Маркетинг 075 Маркетинг Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Економіка підприємства 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Економіка та організація 

електронної торгівлі та 

біржової діяльності 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 

від 20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Інженерія програмного 

забезпечення 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Перший 

(бакалаврський) 

Протокол № 136 

від 06.06.2019 / до 

01.07.2024 

Інженерія програмного 

забезпечення 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Комп’ютерні науки 122 Комп’ютерні науки Перший 

(бакалаврський) 

Протокол № 136 

від 06.06.2019 / до 

01.07.2024 

Системи штучного 

інтелекту 

122 Комп’ютерні науки Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Обладнання та 

технології ливарного 

виробництва 

131 Прикладна механіка Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Технології та  

устаткування 

зварювання 

131 Прикладна механіка Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Відновлення та 

підвищення 

зносостійкості деталей і 

конструкцій 

131 Прикладна механіка Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Технології 

машинобудування 

131 Прикладна механіка Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Обладнання та 

технології пластичного 

формування конструкцій 

машинобудування 

131 Прикладна механіка Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Прикладне 

матеріалознавство 

132 Матеріалознавство Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Технології виробництва 

авіаційних двигунів та 

енергетичних установок 

134 Авіаційна та 

ракетно-космічна техніка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 
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Авіаційні двигуни та 

енергетичні установки 

134 Авіаційна та 

ракетно-космічна техніка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Ливарне виробництво 

чорних і кольорових 

металів і сплавів 

136 Металургія Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Електротехнічні системи 

електроспоживання 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Енергетичний 

менеджмент 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Електричні машини і 

апарати 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Електромеханічне 

обладнання енергоємних 

виробництв 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Електричні та 

електронні апарати 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Якість, стандартизація 

та сертифікація 

152 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Інформаційні мережі 

зв’язку 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Фізична реабілітація 227 Фізична реабілітація 

(Фізична терапія, 

ерготерапія) 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 

від 20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Соціальна робота 231 Соціальна робота Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 

від 20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Туризмознавство 242 Туризм Перший 

(бакалаврський) 

Протокол № 130 

від 12.06.2018 / до 

01.07.2023 

Туризмознавство 242 Туризм Другий 

(магістерський) 

Протокол № 127 

від 13.12.2017 / до 

01.07.2022 

Правоохоронна 

діяльність 

262 Правоохоронна 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті) 

275 Транспортні 

технології (на 

автомобільному 

транспорті) 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Транспортні технології 

(на залізничному 

транспорті) 

275 Транспортні 

технології (на 

залізничному 

транспорті) 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 
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Регіональне управління 281 Публічне управління 

та адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 

від 19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Міжнародний бізнес 292 Міжнародні 

економічні відносини 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 

від 27.12.2018 / до 

01.07.2024 

 

 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

(ідентифікаційний код – 24978555) 

Назва освітньої 

програми 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Рішення про 

акредитацію/ термін 

дії сертифіката 

Кібербезпека 125 Кібербезпека Другий 

(магістерський) 

Протокол № 130 від 

12.06.2018 / до 

01.07.2023 

Інформаційні системи 

та технології 

126 Інформаційні системи 

та технології 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 130 від 

12.06.2018 / до 

01.07.2023 

Озброєння та 

військова техніка 

255 Озброєння та 

військова техніка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 130 від 

12.06.2018 / до 

01.07.2023 

 
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 (ідентифікаційний код – 02071100) 

Назва освітньої 

програми 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Рішення про 

акредитацію/ термін 

дії сертифіката 

Фізична культура і 

спорт 

017 Фізична культура і 

спорт 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 127 від 

13.12.2017 / до 

01.07.2022 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

023 Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Документознавство та 

інформаційна 

діяльність 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 127 від 

13.12.2017 / до 

01.07.2022 

 

Галузевий переклад: 

англійська мова, 

німецька мова 

035 Філологія Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

 

Облік і 

оподаткування 

071 Облік і оподаткування Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 
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Фінанси, банківська 

справа та страхування 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Менеджмент 

інноваційної 

діяльності 

073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Логістика 073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Бізнес-

адміністрування 

073 Менеджмент Другий 

(магістерський) 

Протокол № 130 від 

12.06.2018 / до 

01.07.2023 

Маркетинг 075 Маркетинг Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

 

Екологія 101 Екологія Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Прикладна 

математика 

113 Прикладна математика Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Комп’ютерні науки 122 Комп’ютерні науки Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Комп’ютерна 

інженерія 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Технології 

машинобудування 

131 Прикладна механіка Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Електромеханічні 

системи автоматизації 

та електропривод 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

 

Теплоенергетика 144 Теплоенергетика Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 від 

20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Телекомунікаційні 

системи та мережі 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Нафтогазова 

інженерія та 

технології 

185 Нафтогазова інженерія 

та технології 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 
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Архітектура будівель 

і споруд 

191 Архітектура та 

містобудування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Містобудування 191 Архітектура та 

містобудування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Дизайн 

архітектурного 

середовища 

191 Архітектура та 

містобудування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Промислове і 

цивільне будівництво 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Міське будівництво 

та господарство 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Технології 

будівельних 

конструкцій, виробів і 

матеріалів 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Автомобільні дороги, 

вулиці та дороги 

населених пунктів 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Водопостачання і 

водовідведення 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Геодезія та 

землеустрій 

193 Геодезія та 

землеустрій 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 від 

20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Автомобільний 

транспорт 

274 Автомобільний 

транспорт 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Публічне управління 

та адміністрування 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Міжнародні 

економічні відносини 

292 Міжнародні 

економічні відносини 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

 

 

Комунальна форма власності 

 

Комунальний заклад «Харківський професійний коледж спортивного профілю»  

Харківської обласної ради 

 (ідентифікаційний код – 05401005) 

Назва освітньої 

програми 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Рішення про 

акредитацію/ термін 

дії сертифіката 

Фізична культура і 

спорт 

017 Фізична культура і 

спорт 

Молодший 

спеціаліст 

Протокол № 137 від 

04.07.2019 / до 

01.07.2024 
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Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради  

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 (ідентифікаційний код – 01989036) 

Назва освітньої 

програми 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Рішення про 

акредитацію/ термін 

дії сертифіката 

Медсестринство 223 Медсестринство Другий 

(магістерський) 

Протокол № 136 від 

06.06.2019 / до 

01.07.2024 

 

Недержавна форма власності 
 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 

(ідентифікаційний код – 21595240) 

Назва освітньої 

програми 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Рішення про 

акредитацію/ термін 

дії сертифіката 

Педагогіка вищої 

школи 

011 Науки про освіту (011  

Освітні, педагогічні науки) 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 130 від 

12.06.2018 / до 

01.07.2023 

Середня освіта 

(англійська мова та 

література) 

014 Середня освіта (Мова і 

література (англійська)) 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 131 від 

10.07.2018 / до 

01.07.2023 

Переклад (англійська) 035 Філологія Другий 

(магістерський) 

Протокол № 134 від 

19.02.2019 / до 

01.07.2024 

Право 081 Право Другий 

(магістерський) 

Протокол № 130 від 

12.06.2018 / до 

01.07.2023 

Будівництво 192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

Перший 

(бакалаврський) 

Протокол № 136 від 

06.06.2019 / до 

01.07.2024 

Туризм 242 Туризм Другий 

(магістерський) 

Протокол № 130 від 

12.06.2018 / до 

01.07.2023 

Публічне управління 

та адміністрування 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 131 від 

10.07.2018 / до 

01.07.2023 

Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 130 від 

12.06.2018 / до 

01.07.2023 

для Відокремленого структурного підрозділу  Приватного закладу вищої освіти «Київський 

міжнародний університет» - «Коледж Київського міжнародного університету» 

(ідентифікаційний код – 37498756) 

Економіка 

підприємства 

051 Економіка Молодший 

спеціаліст 

Протокол № 136 від 

06.06.2019 / до 

01.07.2024 

Підприємництво 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Молодший 

спеціаліст 

Протокол № 137 від 

04.07.2019 / до 

01.07.2024 
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6. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

відмовити в продовженні строку дії сертифікатів про акредитацію підготовки 

бакалаврів на строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів:  

 
 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

(ідентифікаційний код – 02071228) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта (Транспорт) 

6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні 

технології) 

0301 Соціально-політичні науки 6.030103 Практична психологія 

 

Одеський національний політехнічний університет 

(ідентифікаційний код – 02071045) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

17  Електроніка та телекомунікації 171 Електроніка (бакалавр) 

 

Мукачівський державний університет 

(ідентифікаційний код – 36246368) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

0101 Педагогічна освіта 6.010102 Початкова освіта 

 
 

«Класичний приватний університет» 

(ідентифікаційний код – 19278502) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

04 Богослов’я 041 Богослов’я (бакалавр) 

 

7. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

відмовити в продовженні строку дії сертифікатів про акредитацію напрямів 

підготовки, спеціальностей тимчасово переміщених вищих навчальних закладів.  

 
 

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

(Ідентифікаційний код – 02070967) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

03 Гуманітарні науки 035 Філологія (магістр) 

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія (бакалавр) 

053 Психологія (магістр) 

06 Журналістика 061 Журналістика (бакалавр) 

07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

(магістр) 

073 Менеджмент (магістр) 

08 Право 081 Право (магістр) 

09 Біологія 091 Біологія (бакалавр) 
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091 Біологія (магістр) 

12  Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки (бакалавр) 

122 Комп’ютерні науки (магістр) 

20 Аграрні науки та продовольство 206 Садово-паркове господарство (магістр) 

22 Охорона здоров’я 227 Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) 

227 Фізична терапія, ерготерапія (магістр) 
 

 

Державний заклад 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(ідентифікаційний код – 02125131) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта (Товарознавство) 

6.010104 Професійна освіта (Економіка) 

0202 Мистецтво 6.020203 Кіно-, телемистецтво 

0301 Соціально-політичні науки 6.030104 Політологія 

0303 Журналістика та інформація 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за 

видами діяльності) 

0305 Економіка та підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит 

0501 Інформатика та обчислювальна 

техніка 

6.050103 Програмна інженерія 

1201 Медицина 6.120102 Лабораторна діагностика 

 

 

8. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

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

 

 

 

 

Т. в. о. Міністра освіти і науки України  Юрій ПОЛЮХОВИЧ 

   

 

Перший заступник голови 

Акредитаційної комісії   Єгор СТАДНИЙ 

   

Секретар Акредитаційної комісії  Ірина ШУМІК 
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