
Додаток до наказу 
Державної служби якості освіти України 
від_________ № ____ 

Перелік освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти закладів освіти,

щодо яких прийнято рішення про умовну акредитацію

№ 
п/п Назва закладу освіти ID Назва освітньо-професійної програми 

фахової передвищої освіти

Код та назва спеціальності, за 
якою акредитовано освітньо-

професійну програму 

1. Олександрійський педагогічний фаховий коледж 
імені В.О. Сухомлинського 45748 Дошкільна освіта

012 Дошкільна освіта

2. Міжнародний гуманітарний університет для Фахового 
коледжу Міжнародного гуманітарного університету 46275 Дизайн

022 Дизайн

3. Міжнародний гуманітарний університет для Фахового 
коледжу Міжнародного гуманітарного університету 46280 Філологія

035 Філологія 

4.
Державний професійно-технічний навчальний заклад 

"Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва 
м. Києва"

42978 Художній метал
023 Образотворче

мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація

5.
Національний медичний університет імені 

О.О.  Богомольця для Медичного фахового коледжу 
Національного медичного університету 

імені  О.О. Богомольця

46909 Стоматологія 
ортопедична

221 Стоматологія

6. Миколаївський муніципальний академічний коледж 40920 Акторське мистецтво 026 Сценічне мистецтво

7. Луганська державна академія культури і мистецтв 50206
Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

029 Інформаційна, 
бібліотечна та 
архівна справа

8.
Державний професійно - технічний навчальний заклад 

"Сновське вище професійне училище лісового 
господарства"

50667 Лісове господарство 205 Лісове господарство

9.
Державний професійно - технічний навчальний заклад 

"Сновське вище професійне училище лісового 
господарства"

50665 Харчові технології 181 Харчові технології

10.
Луцький національний технічний університет для 

Відокремленого структурного підрозділу «Технічний 
фаховий коледж Луцького національного технічного 

університету»

45211 Менеджмент 073 Менеджмент



11. Вище професійне училище №1 м. Рівне 48274

Опорядження 
будівель і споруд 

та будівельний 
дизайн

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

12. Вище професійне училище №1 м. Рівне 48275
Будівництво та 
експлуатація 

будівель і споруд

192 Будівництво 
та цивільна інженерія

13. Млинівський технолого-економічний фаховий коледж 43207 Комп’ютерна 
інженерія

123 Комп’ютерна 
інженерія

14. Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і 
торгівлі 50138 Готельно-ресторанна

справа
241 Готельно-ресторанна 

справа

15. Прилуцький технічний фаховий коледж 45829 Облік і оподаткування 071 Облік і 
оподаткування

16. Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола 44615
Обслуговування 

та ремонт автомобілів
і двигунів

274 Автомобільний 
транспорт

17. Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола 44604 Готельно-ресторанна 
справа

241 Готельно-ресторанна
 справа

18.

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"

52620
Поштово-логістичні 

системи
172 Телекомунікації та 

радіотехніка

Заступник директора департаменту
контролю у сфері вищої, фахової
передвищої освіти і освіти дорослих                                                                                                                                      Наталія ВІТРАНЮК


