ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
від «___» _____________ 2022 р. №______

РІШЕННЯ
АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
від 14 червня 2022 року
Протокол № 145
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
Донбаський державний коледж технологій та управління
(ідентифікаційний код – 00173462)
Підземна розробка корисних копалин
Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та
автоматичних пристроїв
184 Гірництво

Сумський національний аграрний університет
для Відокремленого структурного підрозділу «Глухівський агротехнічний фаховий
коледж Сумського національного аграрного університету»
(ідентифікаційний код – 44267623)
Агрономія
201 Агрономія

Національний транспортний університет
для Відокремленого структурного підрозділу
«Надвірнянський фаховий коледж
Національного транспортного університету»
(ідентифікаційний код – 38651796)
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Бізнес-економіка
051 Економіка
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Сумський будівельний коледж
(ідентифікаційний код – 01275986)
Оціночна діяльність
071 Облік і оподаткування

Полтавський фаховий кооперативний коледж
(ідентифікаційний код – 01788094)
Підприємництво та комерційна логістика
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Університет економіки і підприємництва
для Хмельницького фахового економіко-технологічного коледжу
Університету економіки і підприємництва
(ідентифікаційний код – 38171258)
Інженерія програмного забезпечення
121 Інженерія програмного забезпечення

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
для Відокремленого структурного підрозділу «Харківський фаховий коледж
інформаційних технологій Національного аерокосмічного університету ім.
М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
(ідентифікаційний код – 44178476)
Поштово-логістичні системи
172 Телекомунікації та радіотехніка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
для Машинобудівного фахового коледжу
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
(ідентифікаційний код – 04601908)
Прикладна математика
113 Прикладна математика

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
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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.
Донецький національний університет імені Василя Стуса
(ідентифікаційний код – 02070803)
Продовжити строк
Шифр та найменування
Код та напрям підготовки
дії сертифіката
галузі знань
(код та назва спеціальності)
05 Соціальні та поведінкові 052 Політологія (бакалаври)
01.07.2028
науки
052 Політологія (магістри)
01.07.2028
10 Природничі науки
101 Екологія (бакалаври)
01.07.2028
101 Екологія (магістри)
01.07.2028
29 Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини
01.07.2028
(бакалаври)
292 Міжнародні економічні відносини
01.07.2028
(магістри)
Державний вищий навчальний заклад
«Донецький національний технічний університет»
(інтифікаційний код – 02070826)
Продовжити строк
Шифр та найменування
Код та напрям підготовки
галузі знань
(код та назва спеціальності)
дії сертифіката
07 Управління та
073 Менеджмент (бакалаври)
01.07.2027
адміністрування
075 Маркетинг (бакалаври)
01.07.2027
076 Підприємництво, торгівля та
01.07.2027
біржова діяльність (бакалаври)
076 Підприємництво, торгівля та
01.07.2027
біржова діяльність (магістри)
10 Природничі науки
101 Екологія (бакалаври)
01.07.2027
101 Екологія (магістри)
01.07.2027
103 Науки про Землю (бакалаври)
01.07.2027
103 Науки про Землю (магістри)
01.07.2027
12 Інформаційні
121 Інженерія програмного
01.07.2027
технології
забезпечення (бакалаври)
121 Інженерія програмного
01.07.2027
забезпечення (магістри)
122 Комп’ютерні науки (бакалаври)
01.07.2027
122 Комп’ютерні науки (магістри)
01.07.2027
13 Механічна інженерія
131 Прикладна механіка (магістри)
01.07.2027
133 Галузеве машинобудування
01.07.2027
(магістри)
14 Електрична інженерія
141 Електроенергетика,
01.07.2027
електротехніка та
електромеханіка (бакалаври)
141 Електроенергетика,
01.07.2027
електротехніка та
електромеханіка (магістри)
144 Теплоенергетика (магістри)
01.07.2027
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15 Автоматизація та
приладобудування

16 Хімічна та
біоінженерія
17 Електроніка та
телекомунікації

18 Виробництво та
технології

151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
(бакалаври)
151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології (магістри)
161 Хімічні технології та інженерія
(бакалаври)
161 Хімічні технології та інженерія
(магістри)
171 Електроніка (бакалаври)
171 Електроніка (магістри)
172 Телекомунікації та радіотехніка
(бакалаври)
172 Телекомунікації та радіотехніка
(магістри)
183 Технології захисту
навколишнього середовища
(бакалаври)
184 Гірництво (бакалаври)
184 Гірництво (магістри)

01.07.2027

01.07.2027
01.07.2027
01.07.2027
01.07.2027
01.07.2027
01.07.2027
01.07.2027
01.07.2027

01.07.2027
01.07.2027

Переоформити відповідні сертифікати про акредитацію напрямів підготовки,
спеціальностей.
3. 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
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