
    
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України  

від  «03» червня 2020 р. № 754  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

від 03 червня 2020 року 

Протокол № 139 

 

 

1. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими напрями підготовки у закладах освіти: 

 
1.1. Чергова акредитація 

 

Державна форма власності 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

(ідентифікаційний код – 02071228) 

    0101 Педагогічна освіта 

 6.010104 Професійна освіта (Харчові технології) 

 6.010104 Професійна освіта (Нафтогазова справа) 

 6.010104 Професійна освіта (Електромеханіка) 

 

Державний університет телекомунікацій  

(ідентифікаційний код – 38855349) 

    0509  Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 

 6.050903  Телекомунікації 

 

Запорізький національний університет  

(ідентифікаційний код – 02125243) 

   

 0507  Електротехніка та електромеханіка 

 6.050701  Електротехніка та електротехнології 

 

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту  

(ідентифікаційний код – 05540712) 

    0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини 

 6.010201 Фізичне виховання 

 

Мукачівський державний університет  

(ідентифікаційний код – 36246368) 

    0101 Педагогічна освіта 

 6.010101 Дошкільна освіта 

 6.010102 Початкова освіта 

 0203 Гуманітарні науки 

 6.020303 Філологія* 
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 0301 Соціально-політичні науки 

 6.030103 Практична психологія   
 

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»  

(ідентифікаційний код – 02071100) 

    0305 Економіка та підприємництво 

 6.030508 Фінанси і кредит 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка  

(ідентифікаційний код – 02070987) 

    0203 Гуманітарні науки 

 6.020303 Філологія 

 

 

2. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими освітньо-професійні програми за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст у закладах освіти: 

 

2.1. Первинна акредитація 

 

Державна форма власності 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

для Львівського техніко-економічного коледжу  

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 03363128) 

  

 Право 

081 Право 

 

для Відокремленого структурного підрозділу – 

Коледжу телекомунікацій та комп’ютерних технологій  
Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 42738830) 

  

 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

123 Комп’ютерна інженерія 

  

 Монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

  

 Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

 

для Відокремленого структурного підрозділу Золочівського коледжу  

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 37278385) 

 Право 

081 Право 
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для Відокремленого структурного підрозділу –  

Коломийського політехнічного коледжу  

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 20544802) 

  

 Галузеве машинобудування 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Деревообробні та меблеві технології 

205 Лісове господарство 

 

для Відокремленого структурного підрозділу  

Львівського автомобільно-дорожнього коледжу  

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 03450726) 

  

 Організація та регулювання дорожнього руху 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 

Національний університет «Одеська морська академія» 

для Морехідного коледжу технічного флоту  

Національного університету «Одеська морська академія» 

(ідентифікаційний код – 26456967) 

  

 Будівництво гідротехнічних споруд 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

для Новоушицького коледжу  

Подільського державного аграрно-технічного університету 

(ідентифікаційний код – 34114840) 

 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок 

142 Енергетичне машинобудування 

  

 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 

208 Агроінженерія 

 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 03363140) 

 Телекомунікації та радіотехніка 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

  

 Архітектура та містобудування 

191 Архітектура та містобудування 

  

 Будівництво та цивільна інженерія 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
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Головинське вище професійне училище нерудних технологій 

(ідентифікаційний код – 02543472) 

  

 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин 

і обладнання 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Обробка природного каменю 

184 Гірництво 

 

Уманський національний університет садівництва 

для Відокремленого структурного підрозділу Агротехнічного коледжу  

Уманського національного університету садівництва 

(ідентифікаційний код – 00729051) 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

для Відокремленого структурного підрозділу  

Тальнівського будівельно-економічного коледжу  

Уманського національного університету садівництва 

(ідентифікаційний код – 01355691) 

  

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

для Відокремленого структурного підрозділу Городищенського коледжу  

Уманського національного університету садівництва 

(ідентифікаційний код – 00729043) 

 Агрономія 

201 Агрономія 

 

Київський національний університет технологій та дизайну  

для Чернігівського промислово-економічного коледжу  

Київського національного університету технологій та дизайну 

(ідентифікаційний код – 37815703) 

 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і 

нафтогазопереробної промисловості 

133 Галузеве машинобудування 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний університет» 

для Маріупольського механіко-металургійного коледжу  
Державного вищого навчального закладу  

«Приазовський державний технічний університет» 

(ідентифікаційний код – 00193559) 

 Доменне виробництво 

136 Металургія 
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Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

для Коледжу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

(ідентифікаційний код – 38762239) 

 Готельно-ресторанна справа 

241 Готельно-ресторанна справа 

 

для Відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка» 

(ідентифікаційний код – 25056616) 

 Вихователь з правом навчання англійської мови в дошкільних закладах 

012 Дошкільна освіта 

  

 Вчитель початкової школи, педагог-організатор 

013 Початкова освіта 

  

 Вчитель початкової школи та англійської мови початкової школи 

013 Початкова освіта 

  

 Фізична культура 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

  

 Вчитель праці та креслення основної школи, керівник гуртка технічної 

творчості 

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

 

для Відокремленого підрозділу  

«Рубіжанський політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці  

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» 

(ідентифікаційний код – 33702395) 

 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і 

нафтогазопереробної промисловості 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Виробництво високомолекулярних сполук 

161 Хімічні технології та інженерія 

  

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

  

 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

274 Автомобільний транспорт 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Кам’янець-Подільський індустріальний коледж» 

(ідентифікаційний код – 00284049) 

 Розробка програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 Землевпорядкування 

193 Геодезія та землеустрій 
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Державний вищий навчальний заклад  

«Національний лісотехнічний університет України» 

для Технологічного коледжу Державного вищого навчального закладу  

«Національний лісотехнічний університет України» 

(ідентифікаційний код – 25245257) 

  

 Дизайн 

022 Дизайн 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

для Відокремленого структурного підрозділу «Новокаховський коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 
(ідентифікаційний код – 34572590) 

  

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

  

 Геодезія та землеустрій 

193 Геодезія та землеустрій 

  

 Агроінженерія 

208 Агроінженерія 

 

для Відокремленого структурного підрозділу «Мелітопольський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» 

(ідентифікаційний код – 26181890) 

  

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Державний вищий навчальний заклад «Київський авіаційний технікум» 

(ідентифікаційний код – 16462820) 

  

 Виробництво авіаційних літальних апаратів 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

 

Івано-Франківський національний медичний університет 

(ідентифікаційний код – 02010758) 

  

 Стоматологія ортопедична 

221 Стоматологія 

  

 Сестринська справа 

 Лікувальна справа 

223 Медсестринство 

  

 Фармація 

226 Фармація, промислова фармація 
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Львівський національний аграрний університет 

для Вишнянського коледжу 

Львівського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 34387399) 

  

 Агрономія 

201 Агрономія 

  

 Ветеринарна медицина 

211 Ветеринарна медицина 

 

для Чернівецького коледжу  
Львівського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 34387383) 

  

 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин 

і обладнання 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 

 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій 

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Полтавський політехнічний фаховий коледж  

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»  

 (ідентифікаційний код – 00216208)  

 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

123 Комп’ютерна інженерія 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Київський механіко-технологічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 00193602) 

  

 Діловодство 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

 

Сумський державний університет 

для Політехнічного технікуму Конотопського інституту  

Сумського державного університету 

(ідентифікаційний код – 01393102) 

 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 

192 Будівництво та цивільна інженерія 
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для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту  
Сумського державного університету 

(ідентифікаційний код – 02500741) 

  

 Розробка програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

Олександрійський політехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00216194) 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

  

 Комп’ютерна інженерія 

123 Комп’ютерна інженерія 

  

 Галузеве машинобудування 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Електроніка 

171 Електроніка 

  

 Автомобільний транспорт 

274 Автомобільний транспорт 

 

Полтавська державна аграрна академія 

для Коледжу управління, економіки і права  

Полтавської державної аграрної академії 

(ідентифікаційний код – 33457962) 

  

 Інформаційна діяльність підприємства 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

  

 Правознавство 

081 Право 

 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Хомутецький фаховий коледж  

Полтавської державної аграрної академії» 

(ідентифікаційний код – 33315297) 

  

 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

  

 Ветеринарна медицина 

211 Ветеринарна медицина 
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Харківський державний політехнічний коледж  

(ідентифікаційний код – 01393119)   

 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

123 Комп’ютерна інженерія 

  

 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 

 Обслуговування пристроїв електрозв’язку 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

  

 Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом 

на залізничному транспорті 

273 Залізничний транспорт 

 

Мукачівський державний університет 

для Гуманітарно-педагогічного коледжу  

Мукачівського державного університету 

(ідентифікаційний код – 36246609) 

  

 Дошкільна освіта 

012 Дошкільна освіта 

  

 Початкова освіта 

013 Початкова освіта 

  

 Середня освіта (музичне мистецтво) 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 

для Виноградівського державного коледжу  
Мукачівського державного університету 

(ідентифікаційний код – 36246420) 

  

 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої 

промисловості 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного 

виробництва 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

для Фахового коледжу інформаційних систем і технологій  

Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код – 22934387) 

  

 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 

техніки 

171 Електроніка 
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Каховський державний агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 05453568) 

  

 Агрономія 

201 Агрономія 

  

 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

  

 Ветеринарна медицина 

211 Ветеринарна медицина 

 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

для Фахового коледжу бізнесу та аналітики  

Національної академії статистики, обліку та аудиту 

(ідентифікаційний код – 20780307) 

  

 Маркетингова діяльність 

075 Маркетинг 

 

Ізмаїльський агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00728581) 

 Агрономія 

201 Агрономія 

 

Лисичанський промислово-технологічний коледж 

(ідентифікаційний код – 04863941) 

  

 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та 

нафтогазопереробної промисловості 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів 

 Переробка нафти і газу 

161 Хімічні технології та інженерія 

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

для Первомайського коледжу  
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 

(ідентифікаційний код – 38996172) 

 

 Правознавство 

081 Право 

  

 Виробництво, сервісне обслуговування та експлуатація двигунів внутрішнього 

згоряння 

 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

133 Галузеве машинобудування 
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 Автомобілі та автомобільне господарство 

274 Автомобільний транспорт 

 

Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж 

(ідентифікаційний код – 00728173) 

  

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

  

 Агроінженерія 

208 Агроінженерія 

  

Житомирський національний агроекологічний університет 

для Будівельного коледжу  
Житомирського національного агроекологічного університету 

(ідентифікаційний код – 01355656) 

  

 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 

191 Архітектура та містобудування 

 

Державний вищий навчальний заклад «Новороздільський політехнічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 00208798) 

  

 Комерційна діяльність 

075 Маркетинг 

  

 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Черкаський державний бізнес-коледж 

(ідентифікаційний код – 02548593) 

  

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» 

для Природничо-гуманітарного коледжу  
Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» 

(ідентифікаційний код – 38678844) 

  

 Правознавство 

081 Право 

 

Борщівський агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00728799) 

 Виробництво і переробка продукції рослинництва 

201 Агрономія 
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Кам’янський державний енергетичний технікум 

(ідентифікаційний код – 00129337) 

  

 Екологія 

101 Екологія 

 
 

  

 Комп’ютерна інженерія 

123 Комп’ютерна інженерія 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

для Машинобудівного фахового коледжу  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(ідентифікаційний код – 04601908) 

  

 Обслуговування верстатів з ПУ і РТК 

131 Прикладна механіка 

  

 Технологія обробки матеріалів на верстатах і АЛ 

133 Галузеве машинобудування 

 

Харківський патентно-комп’ютерний коледж 

(ідентифікаційний код – 00216220) 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

  

 Комп’ютерна інженерія 

123 Комп’ютерна інженерія 

 

Луцький національний технічний університет 

для Любешівського технічного коледжу  
Луцького національного технічного університету 

(ідентифікаційний код – 02540083) 

  

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

Бахмутський коледж транспортної інфраструктури 

(ідентифікаційний код – 01116199) 

  

 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

123 Комп’ютерна інженерія 

  

 Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом 

на залізничному транспорті 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
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Рогатинський державний аграрний коледж 

(ідентифікаційний код – 00699371) 

  

 Виробництво і переробка продукції тваринництва 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

  

 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 

208 Агроінженерія 

  

 Ветеринарна медицина 

211 Ветеринарна медицина 

 

 

Донбаська державна машинобудівна академія 

для Дружківського технікуму  

Донбаської державної машинобудівної академії 

(ідентифікаційний код – 00173367) 

  

 Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях 

133 Галузеве машинобудування 

 

 

Запорізький національний університет 

для Запорізького гідроенергетичного коледжу  
Запорізького національного університету 

(ідентифікаційний код – 42698746) 

 

 

для Економіко-правничого коледжу  
Запорізького національного університету 

(ідентифікаційний код – 36015011) 

  

 Видавнича справа та редагування  

061 Журналістика 

 

  

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

  

 Прикладна механіка 

131 Прикладна механіка 

  

 Галузеве машинобудування  

133 Галузеве машинобудування 
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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) 

  

 Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 

 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин 

і обладнання 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом 

на залізничному транспорті 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

  

 Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного 

господарства 

273 Залізничний транспорт 

 

Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича 

(ідентифікаційний код – 02545494) 

  

 Виробництво харчової продукції 

181 Харчові технології 

  

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

 

Національний авіаційний університет 

для Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування  
Національного авіаційного університету 

(ідентифікаційний код – 02570575) 

  

 «Розробка програмного забезпечення» 

121 Інженерія програмного забезпечення 

  

 «Організація перевезень та управління на автомобільному транспорті» 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 

для Коледжу інженерії та управління  
Національного авіаційного університету 

(ідентифікаційний код – 21573906) 

 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування 

  

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
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 Маркетинг 

075 Маркетинг 

  

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

  

 Телекомунікації та радіотехніка 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

 

для Відокремленого структурного підрозділу  
Національного авіаційного університету  

Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету 
(ідентифікаційний код – 36309003) 

  

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Одеський коледж транспортних технологій 

(ідентифікаційний код – 01116420) 

  

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

  

 Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного 

господарства 

273 Залізничний транспорт 

 

Володимир-Волинський агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00727771) 

 

 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

для Кременчуцького льотного коледжу  
Харківського національного університету внутрішніх справ 

(ідентифікаційний код – 43041752) 

  

 Бухгалтерський облік 

071 Облік і оподаткування 

 

  

 Право 

081 Право 

  

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
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Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки» 

(ідентифікаційний код – 34843958) 

  

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

 

Сторожинецький лісовий коледж 

(ідентифікаційний код – 00275990) 

  

 Геодезія та землеустрій 

193 Геодезія та землеустрій 

  

 Лісове господарство 

205 Лісове господарство 

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Київський фаховий коледж міського господарства  

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського» 
(ідентифікаційний код – 41120203) 

  

 Експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища 

183 Технології захисту навколишнього середовища 

 

 

Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони 

(ідентифікаційний код – 08571794) 

  

 Правоохоронна діяльність 

262 Правоохоронна діяльність 

 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Львівське вище професійне училище комп’ютерних технологій та будівництва» 

(ідентифікаційний код – 02545659) 

  

 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

274 Автомобільний транспорт 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

для Відокремленого підрозділу  

Національного університету біоресурсів і природокористування України  

«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого» 
(ідентифікаційний код – 34492264) 

  

 Комп’ютерна інженерія 

123 Комп’ютерна інженерія 
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Державний навчальний заклад  

«Сквирське вище професійне училище» 

(ідентифікаційний код – 02544684) 

  

 Агроінженерія 

208 Агроінженерія 

 

Прилуцький агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00729149) 

  

 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

  

 Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

  

 Землевпорядкування 

193 Геодезія та землеустрій 

 

Херсонська державна морська академія 

для Морського коледжу  

Херсонської державної морської академії 

(ідентифікаційний код – 37839950) 

  

 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних 

комплексів 

 Зварювальне виробництво 

131 Прикладна механіка 

  

 Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 

135 Суднобудування 

 

Київський державний коледж туризму та готельного господарства 

(ідентифікаційний код – 05408295) 

  

 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування 

 

Харківський машинобудівний коледж 

(ідентифікаційний код – 24281593) 

  

 Бухгалтерський облік та аналіз господарських операцій 

071 Облік і оподаткування 

  

 Економіка та економічне управління у підприємництві 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

  



Рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2020 року, протокол № 139 

 

18 

 

 Технологія зварювального виробництва та контроль якості зварних 

конструкцій 

131 Прикладна механіка 

  

 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

 Виробництво, сервісне обслуговування та експлуатація двигунів внутрішнього 

згоряння 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Експлуатація та налагоджування електроустаткування та систем 

електрозабезпечення 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

  

 Сертифікаційні вимірювання та експертиза якості продукції 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

  

 Технічне обслуговування та ремонт вантажного автомобільного транспорту 

 Обслуговування транспорту та організація автомобільних вантажних 

перевезень 

274 Автомобільний транспорт 

 

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій 

(ідентифікаційний код – 01566229) 

 

 

Запорізький державний медичний університет 

для Медичного фахового коледжу  
Запорізького державного медичного університету 

(ідентифікаційний код – 36803189) 

  

 Сестринська справа 

223 Медсестринство 

 

 

Донбаський державний коледж технологій та управління 

(ідентифікаційний код – 00173462) 

  

 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування 

  

 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування 

  

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  

 Товарознавство і торговельне підприємництво 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
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 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  

 Галузеве машинобудування 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

  

 Гірництво 

184 Гірництво 

  

 Автомобільний транспорт 

274 Автомобільний транспорт 

 

Державний університет телекомунікацій 

для Харківського коледжу  
Державного університету телекомунікацій 

(ідентифікаційний код – 38898340) 

  

 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 

123 Комп’ютерна інженерія 

  

 Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку 

 Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, 

радіомовлення та телебачення 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

 

Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 20915954) 

  

 Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

 

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж 

(ідентифікаційний код – 00173290) 

  

 Прикладна екологія 

101 Екологія 

 

Луганський національний аграрний університет 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Старобільський коледж Луганського національного аграрного університету» 
(ідентифікаційний код – 34386547) 

  

 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 
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Державний вищий навчальний заклад  

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 04760727) 

  

 Бухгалтерський облік 

071 Облік і оподаткування 

 

Одеський національний політехнічний університет 

для Березівського вищого професійного училища 
Одеського національного політехнічного університету 

(ідентифікаційний код – 02546469) 

  

 Харчові технології 

181 Харчові технології 

  

 Технології легкої промисловості 

182 Технології легкої промисловості 

 

для Одеського автомобільно-дорожнього коледжу 
Одеського національного політехнічного університету 

(ідентифікаційний код – 03450732) 

  

 Організація та регулювання дорожнього руху 

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

 

для Новокаховського політехнічного коледжу 
Одеського національного політехнічного університету 

(ідентифікаційний код – 00216237) 

  

 Розробка програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

Сумський будівельний коледж 

(ідентифікаційний код – 01275986) 

  

 Землевпорядкування 

193 Геодезія та землеустрій 

 

 

Миколаївський національний аграрний університет 

для Новобузького коледжу 

Миколаївського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 26446762) 

  

 Комп’ютерна інженерія 

123 Комп’ютерна інженерія 
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Київський національний університет будівництва і архітектури 

для «Вінницького коледжу будівництва і архітектури  

Київського національного університету будівництва і архітектури» 
(ідентифікаційний код – 38814461) 

  

 Землевпорядкування 

193 Геодезія та землеустрій 

 

 

Національний університет «Запорізька політехніка» 

для Токмацького механічного коледжу  
Національного університету «Запорізька політехніка» 

(ідентифікаційний код – 36977179) 

  

 Виробництво двигунів 

 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

133 Галузеве машинобудування 

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Червоноградський гірничо-економічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 00173485) 

  

 Експлуатація та ремонт гірничо-електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв 

 Підземна розробка корисних копалин 

184 Гірництво 

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 

(ідентифікаційний код – 01275963) 

  

 Дизайн 

022 Дизайн 

  

 Архітектура та містобудування 

191 Архітектура та містобудування 

 

 

Національна металургійна академія України 

для Коледжу  
Національної металургійної академії України 

(ідентифікаційний код – 39213817) 

  

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 



Рішення Акредитаційної комісії від 03 червня 2020 року, протокол № 139 

 

22 

 

Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська 

(ідентифікаційний код – 20551436) 

  

 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

133 Галузеве машинобудування 

 

Одеський національний морський університет 

для Чорноморського морського коледжу  
Одеського національного морського університету 

(ідентифікаційний код – 38438106) 

  

 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин 

та обладнання 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Організація перевезень та перевантажень на водному транспорті 

275 Транспортні технології (на морському та річковому транспорті) 

 

Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

(ідентифікаційний код – 00729215) 

  

 Бухгалтерський облік 

071 Облік і оподаткування 

  

 Економіка підприємства 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 

(ідентифікаційний код – 01275992) 

  

 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 

191 Архітектура та містобудування 

 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

для Костопільського будівельно-технологічного коледжу 
Національного університету водного господарства та природокористування 

(ідентифікаційний код – 33871775) 

  

 Хімічні технології та інженерія 

161 Хімічні технології та інженерія 

 

Іллінецький державний аграрний коледж 

(ідентифікаційний код – 35830913) 

  

 Лісове господарство 

205 Лісове господарство 
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Національний транспортний університет 

для Барського коледжу транспорту та будівництва  

Національного транспортного університету 

(ідентифікаційний код – 03450695) 

  

 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин 

і обладнання 

133 Галузеве машинобудування 

  

 Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів 

192 Будівництво та цивільна інженерія 

  

 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

274 Автомобільний транспорт 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет  

для Коломийського економіко-правового коледжу 
Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 23925539) 

  

 Товарознавство та комерційна діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

 

Державний навчальний заклад  

«Регіональний механіко-технологічний центр професійної освіти  

Харківської області» 

(ідентифікаційний код – 02547783)  

  

 Зварювальне виробництво 

131 Прикладна механіка 

 

 

Комунальна форма власності 

 

Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж» 

(ідентифікаційний код – 02011189) 

  

 Сестринська справа 

223 Медсестринство 

 

Миколаївський базовий медичний коледж 

(ідентифікаційний код – 02011456) 

  

 Лікувальна справа 

223 Медсестринство 
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Черкаська медична академія 

(ідентифікаційний код – 02011686) 

  

 Лабораторна діагностика 

224 Технології медичної діагностики та лікування 

 

Комунальний вищий навчальний заклад  

«Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради» 

(ідентифікаційний код – 38996220) 

  

 Початкова освіта 

013 Початкова освіта 

  

 Образотворче мистецтво 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації  

Полтавської обласної ради «Лохвицьке медичне училище» 

(ідентифікаційний код – 02011522) 

  

 Лікувальна справа 

223 Медсестринство 

 

 

Комунальний заклад  

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради 

для Харківського коледжу  
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»  

Харківської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 41086744) 

  

 Дошкільна освіта 

012 Дошкільна освіта 

  

 Початкова освіта 

013 Початкова освіта 

  

 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

 

 

Ніжинський медичний коледж Чернігівської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 02011717) 

  

 Сестринська справа 

 Лікувальна справа 

223 Медсестринство 
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Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 

(ідентифікаційний код – 14039833) 

  

 Моделювання та конструювання промислових виробів 

182 Технології легкої промисловості 

 

 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 05486450) 

  

 Дошкільна освіта 

012 Дошкільна освіта 

  

 Фінанси і кредит 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Лисичанський медичний фаховий коледж 

(ідентифікаційний код – 02011083) 

  

 Сестринська справа 

 Лікувальна справа 

223 Медсестринство 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради  

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» 

(ідентифікаційний код – 02137003) 

  

 Початкова освіта 

013 Початкова освіта 

  

 Фізична культура 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

  

 Образотворче мистецтво 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 

 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

(ідентифікаційний код – 02138872) 

  

 Початкова освіта 

013 Початкова освіта 

  

 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 
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Комунальний вищий навчальний заклад  

«Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка» 

(ідентифікаційний код – 02125645) 

  

 Соціальна робота 

231 Соціальна робота 

 

 

Комунальний заклад вищої освіти  

«Рівненська медична академія»  

Рівненської обласної ради 

для Відокремленого підрозділу  

«Костопільський фаховий медичний коледж» 

Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія»  

Рівненської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 25833244) 

  

 Сестринська справа 

223 Медсестринство 

 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

для Фахового коледжу «Універсум»  
Київського університету імені Бориса Грінченка 

(ідентифікаційний код – 35823141) 

  

 Видавнича справа та редагування 

061 Журналістика 

  

 Соціальна педагогіка 

231 Соціальна робота 

 

Новгород-Сіверське медичне училище 

(ідентифікаційний код – 02011735) 

  

 Лікувальна справа 

 Сестринська справа 

223 Медсестринство 

 

Комунальний заклад охорони здоров’я  

«Вовчанський медичний фаховий коледж»  

Харківської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 02010876) 

  

 Лікувальна справа 

223 Медсестринство 
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Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського 

Волинської обласної ради  

(ідентифікаційний код – 02125941) 

  

 Дошкільна освіта 

012 Дошкільна освіта 

  

 Початкова освіта. Іноземна мова в початкових класах 

 Початкова освіта. Педагог-організатор 

013 Початкова освіта 

  

 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

 

Луцький педагогічний коледж 

(ідентифікаційний код – 02126107) 

  

 Початкова освіта 

013 Початкова освіта 

  

 Музичне мистецтво 

025 Музичне мистецтво 

 

Комунальний вищий навчальний заклад «Олександрійський медичний коледж» 

(ідентифікаційний код – 02011387) 

 Стоматологія ортопедична 

221 Стоматологія 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради  

«Бориславський фаховий медичний коледж» 

(ідентифікаційний код – 01989094) 

  

 Лікувальна справа 

 Сестринська справа 

223 Медсестринство 

 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

для Відокремленого структурного підрозділу фахового коледжу  

Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 38741816) 

  

 Стоматологія 

 Стоматологія ортопедична 

221 Стоматологія 

  

 Лікувальна справа 

 Сестринська справа 

223 Медсестринство 
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Комунальний заклад «Бахмутський педагогічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 02135827) 

  

 Фізична культура 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

 

Комунальний заклад «Одеський театрально-художній коледж» 

(ідентифікаційний код – 35565631) 

  

 Акторська майстерність 

026 Сценічне мистецтво 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради  

«Самбірський фаховий медичний коледж» 

(ідентифікаційний код – 01989102) 

  

 Сестринська справа 

 Лікувальна справа 

223 Медсестринство 

  

 Фармація 

226 Фармація, промислова фармація 

 

 

Комунальний заклад «Одеський художній коледж імені М. Б. Грекова» 

(ідентифікаційний код – 35565610) 

  

 Скульптура 

 Художнє оформлення 

 Художнє декорування середовища 

 Живопис 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 

 

 

Комунальний заклад  

«Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» 

Дніпропетровської обласної ради» 

(ідентифікаційний код – 02214490) 

  

 Циркові жанри 

026 Сценічне мистецтво 

  

 Народна хореографія 

024 Хореографія 
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Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації  

Полтавської обласної ради «Лубенське медичне училище» 

(ідентифікаційний код – 02011539) 

  

 Сестринська справа 

223 Медсестринство 

 

 

Недержавна форма власності 

 

 

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» 

(ідентифікаційний код – 04635922) 

  

 Розробка сучасних баз даних та WEB – додатків  

 Інтеграція розробки та обслуговування програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 

для Економіко-правничого фахового коледжу  

ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» 

(ідентифікаційний код – 40198766) 

 

 

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»  

у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

для Коледжу  
Вищого навчального закладу «Київський університет ринкових відносин» 

(ідентифікаційний код – 38196754) 

  

 Право 

081 Право 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий технікум при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом» 

(ідентифікаційний код – 31745018) 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

  

 Економіка підприємства 

051 Економіка 

  

 Менеджмент 

073 Менеджмент 
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Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 

для Відокремленого структурного підрозділу  
Приватного закладу вищої освіти «Київський міжнародний університет» –  

«Коледж Київського міжнародного університету» 

(ідентифікаційний код – 37498756) 

  

 Журналістика 

061 Журналістика 

  

 Право 

081 Право 

 

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) 

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

  

 Товарознавство в митній справі 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

  

 Право 

081 Право 

 

для Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж»  

Вищого навчального закладу Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(ідентифікаційний код – 39782460) 

  

 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування 

  

 Право 

081 Право 

 

«Київський кооперативний інститут бізнесу і права» 

для Економіко-правового коледжу  
Київського кооперативного інституту бізнесу і права 

(ідентифікаційний код – 37716752) 

  

 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування 

  

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
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 Право 

081 Право 

  

 Харчові технології 

181 Харчові технології 

  

 Готельно-ресторанна справа 

241 Готельно-ресторанна справа 

 

Вищий навчальний заклад  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

для Коледжу «Освіта»  

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 26475545) 

 Журналістика 

061 Журналістика 

  

 Маркетинг 

075 Маркетинг 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

  

 Комп’ютерна інженерія 

123 Комп’ютерна інженерія 

  

 Соціальна робота 

231 Соціальна робота 

  

 Туризм 

242 Туризм 

 

для Білоцерківського коледжу  
Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 38536891) 

 Право 

081 Право 

 

для Тернопільського коледжу  
Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 33261755) 

  

 Дизайн 

022 Дизайн 
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Сумський коледж економіки і торгівлі 

(ідентифікаційний код – 01788326) 

  

 Облік і оподаткування 

071 Облік і оподаткування 

  

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад  

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 

для Структурного підрозділу «Коледж економіки та інформаційних технологій» 
Приватного акціонерного товариства «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 

(ідентифікаційний код – 26405601) 

  

 Бізнес-аналітика 

051 Економіка 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

 

Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права 

(ідентифікаційний код – 01788183) 

  

 Інженерія програмного забезпечення 

121 Інженерія програмного забезпечення 

 

 

Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 

для Відокремленого підрозділу «Економіко-правовий коледж» 
Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті 

(ідентифікаційний код – 25966880) 

  

 Фінанси, банківська справа та страхування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» 

для Кропивницького коледжу  

Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» 

(ідентифікаційний код – 39679676) 

  

 Дизайн 

022 Дизайн 
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3. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

відмовити в первинній акредитації освітньо-професійних програм за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у закладах освіти: 

 

 

Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і 

менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

для Коледжу економіки і управління  

Вищого навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки і 

менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

 (ідентифікаційний код – 26358130) 

  

 Маркетинг 

075 Маркетинг 

 

 

Луцький коледж рекреаційних технологій і права 

(ідентифікаційний код – 34310305) 

  

 Середня освіта (Фізична культура) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

  

 Фізична культура і спорт 

017 Фізична культура і спорт 

 

 

 

 

 

 

Т. в. о. Міністра освіти і науки України  Любомира МАНДЗІЙ 

   

 

Перший заступник голови 

Акредитаційної комісії   Єгор СТАДНИЙ 

   

Секретар Акредитаційної комісії  Ірина ШУМІК 

 

 

 

 


