
                                                                                                                                                                                     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 Державний професійно-технічний 

навчальний заклад "Вінницьке вище 
професійне училище сфери послуг"

53778 Виробництво харчових продуктів 181 Харчові технології

2 Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного 
університету "Одеська юридична 
академія" для Фахового коледжу 
Київського інституту інтелектуальної 
власності та права Національного 
університету "Одеська юридична 
академія"

51363 Право 081 Право

3 Вище професійне училище №41 м. 
Тульчина

39707 Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування

4 Дніпровський фаховий коледж 
енергетичних та інформаційних 
технологій для Курахівської філії 
Дніпровського фахового коледжу 

47320 Економіка підприємства 076 Підприємництво, 
торгівля 
та біржова діяльність



енергетичних та інформаційних 
технологій

5 Дніпровський фаховий коледж 
енергетичних та інформаційних 
технологій для Курахівської філії 
Дніпровського фахового коледжу 
енергетичних та інформаційних 
технологій

47318 Обслуговування комп’ютерних 
систем і мереж

123 Комп’ютерна інженерія

6 Дніпровський фаховий коледж 
енергетичних та інформаційних 
технологій для Курахівської філії 
Дніпровського фахового коледжу 
енергетичних та інформаційних 
технологій

47317 Монтаж і експлуатація 
теплоенергетичного устаткування 
теплових електростанцій

144 Теплоенергетика

7 Київський професійно-педагогічний 
фаховий коледж імені Антона Макаренка

43863 Облік та оподаткування 071 Облік і оподаткування

8 Херсонський кооперативний економіко-
правовий фаховий коледж

46085 Маркетинг 075 Маркетинг

9 Уманський національний університет 
садівництва для Відокремленого 
структурного підрозділу "Шевченківський 
фаховий коледж Уманського 
національного університету садівництва"

45839 Організація перевезень і управління 
на автомобільному транспорті

275 Транспортні технології 
(на автомобільному 
транспорті)

10 Національний університет "Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка" для 
Відокремленого структурного підрозділу 
"Миргородський фаховий коледж імені 
Миколи Гоголя Національного 
університету  "Полтавська політехніка 
імені Юрія Кондратюка"

42981 Економіка підприємства 051 Економіка

11 Львівський національний університет 42192 Дошкільна освіта 012 Дошкільна освіта



імені Івана Франка для Відокремленого 
структурного підрозділу "Педагогічний 
фаховий коледж Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка"

12 Львівський національний університет 
імені Івана Франка для Відокремленого 
структурного підрозділу "Педагогічний 
фаховий коледж Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка"

42456 Початкова освіта 013 Початкова освіта

13 Львівський національний університет 
імені Івана Франка для Відокремленого 
структурного підрозділу "Педагогічний 
фаховий коледж Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка"

42457 Соціальна педагогіка 231 Соціальна робота

14 Державний навчальний заклад 
«Михайлівське вище професійне 
училище»

44367 Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання агропромислового 
виробництва

208 Агроінженерія

15 Державний навчальний заклад 
«Михайлівське вище професійне 
училище»

44366 Монтаж, обслуговування та ремонт 
електротехнічних установок в 
агропромисловому комплексі

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

16 Державний навчальний заклад «Київський 
професійний коледж з посиленою 
військовою та фізичною підготовкою»

43955 Обслуговування програмних систем і 
комплексів

122 Комп’ютерні науки

17 Державний навчальний заклад "Гадяцьке 
вище професійне аграрне училище"

45934 Виробництво харчової продукції 181 Харчові технології

18 Державний навчальний заклад "Гадяцьке 
вище професійне аграрне училище"

45935 Експлуатація та ремонт машин і 
обладнання агропромислового 
виробництва

208 Агроінженерія



19 Національний університет біоресурсів і 
природокористування України для 
Відокремленого структурного підрозділу 
"Боярський фаховий коледж 
національного Університету біоресурсів і 
природокористування України"

45796 Маркетинг 075 Маркетинг

20 Вище професійне училище №29 м. Львова 43901 Виробництво харчової продукції 181 Харчові технології
21 Національний університет водного 

господарства та природокористування для 
Відокремленого структурного підрозділу 
«Рівненський технічний фаховий коледж 
Національного університету водного 
господарства та природокористування»

42889 Виробництво неорганічних речовин 161 Хімічні технології та 
інженерія

22 Державний навчальний заклад 
«Міжрегіональне вище професійне 
училище з поліграфії та інформаційних 
технологій»

42082 Діловодство 029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа

23 Вище професійне училище №21 м. Івано-
Франківська

39548 Обслуговування програмних систем і 
комплексів

122 Комп’ютерні науки

24 Державний заклад «Луганський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка» для Відокремленого 
структурного підрозділу «Брянківський 
фаховий коледж Державного закладу 
«Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка»

43227 Економіка 051 Економіка

25 Державний заклад «Луганський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка» для Відокремленого 
структурного підрозділу «Брянківський 

43228 Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування



фаховий коледж Державного закладу 
«Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка»

26 Комунальний заклад "Дніпропетровський 
фаховий мистецько-художній коледж 
культури" Дніпропетровської обласної 
ради

44857 Менеджмент соціокультурної 
діяльності

028 Менеджмент 
соціокультурної діяльності

27 Володимир-Волинський педагогічний 
фаховий коледж ім. А.Ю.Кримського 
Волинської обласної ради

43582 Образотворче мистецтво 023 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація

28 Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя для 
Відокремленого структурного підрозділу 
"Тернопільський фаховий коледж 
Тернопільського національного 
технічного університету імені
Івана Пулюя"

44011 Зварювальне виробництво 131 Прикладна механіка

29 Міжнародний гуманітарний університет 
для Фахового коледжу Міжнародного 
гуманітарного університету

46281 Готельно-ресторанна справа 241 Готельно-ресторанна 
справа

30 Міжнародний гуманітарний університет 
для Медичного фахового коледжу 
Міжнародного гуманітарного 
університету

46284 Психологія 053 Психологія

31 Національна академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного для 
Військового коледжу сержантського 
складу Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра

54572 Експлуатація дорожньо-будівельної, 
мостобудівної, інженерної техніки та 
майна

255 Озброєння та військова
техніка



Сагайдачного

32 Національна академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного для 
Військового коледжу сержантського 
складу Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного

54573 Організація харчування у військових 
частинах

254 Забезпечення військ (сил)

33 Національна академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного для 
Військового коледжу сержантського 
складу Національної 
академії сухопутних військ імені гетьмана 
Петра Сагайдачного

54571 Експлуатація інженерної техніки 255 Озброєння та військова
техніка

34 Національна академія сухопутних військ 
імені гетьмана Петра Сагайдачного для 
Військового коледжу сержантського 
складу Національної академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

54574 Організація зберігання та 
обслуговування ракетно-
артилерійського озброєння

254 Забезпечення військ (сил)

35 Приватний заклад вищої освіти  
"Київський міжнародний університет" для 
Відокремленого структурного підрозділу 
Приватного закладу вищої освіти 
"Київський міжнародний університет" - 
"Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету"

46678 Комп'ютерні науки 122 Комп'ютерні науки

36 Приватний заклад вищої освіти "Київський 
міжнародний університет" для 
Відокремленого структурного підрозділу 
Приватного закладу вищої освіти 
"Київський міжнародний університет" - 

47648 Стоматологія 221 Стоматологія



"Фаховий коледж Київського 
міжнародного університету"

37 Державний заклад «Луганський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка» для Відокремленого 
структурного підрозділу «Фаховий коледж 
Державного закладу «Луганський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка»

45308 014 Середня освіта 
(фізична культура)

014 Середня освіта (Фізична 
культура)

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


