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

43226 Перукарське мистецтво та декоративна 
косметика

022 Дизайн

2.

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

44898 Дизайн одягу 022 Дизайн 

3.

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

43225 Графічний дизайн 022 Дизайн

4. Малинський фаховий коледж 45574 Зелене будівництво і садово-паркове 
господарство

206 Садово-паркове господарство

5.

Західноукраїнський національний університет 
для Відокремленого структурного підрозділу 
«Вінницький фаховий коледж економіки та 
підприємництва Західноукраїнського 

43921 Економіка 051 Економіка



національного університету»

6.

Міжрегіональний центр професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

45859 Технології легкої промисловості 182 Технології легкої 
промисловості

7.

Міжрегіональний центр професійної 
перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Кривого Рогу 
Дніпропетровської області

45864 Харчові технології 181 Харчові технології

8.

"Київський кооперативний інститут бізнесу і 
права" для Економіко-правового фахового 
коледжу Київського кооперативного 
інституту бізнесу і права

42370 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

9.

"Київський кооперативний інститут бізнесу і 
права" для Економіко-правового фахового 
коледжу Київського кооперативного 
інституту бізнесу і права

42372 Маркетинг 075 Маркетинг

10. Вищий навчальний заклад "Університет 
економіки та права "КРОК" 47185 Готельно-ресторанна справа 241 Готельно-ресторанна справа

11. Сумський фаховий коледж економіки і 
торгівлі 47148 Маркетинг 075 Маркетинг

12. Державний навчальний заклад "Вище 
професійне училище №34 м. Стрий" 43297 Технології легкої промисловості 182 Технології легкої 

промисловості

13.

Вищий навчальний заклад "Університет 
економіки та права "КРОК" для Інституту 
управління природними ресурсами Вищого 
навчального закладу "Університет економіки 
та права "КРОК"

47192 Туризм 242 Туризм

14.

Вищий навчальний заклад "Університет 
економіки та права "КРОК" для Інституту 
управління природними ресурсами Вищого 
навчального закладу "Університет економіки 
та права "КРОК"

47193 Фінанси, банківська справа та 
страхування

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

15. Вищий навчальний заклад "Київський 
університет ринкових відносин" у формі 47295 Маркетинг 075 Маркетинг



товариства з обмеженою відповідальністю для 
Коледжу Вищого навчального закладу 
"Київський університет ринкових відносин"

16.

Вищий навчальний заклад "Київський 
університет ринкових відносин" у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю для 
Коледжу Вищого навчального закладу 
"Київський університет ринкових відносин"

47283 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

17.

Державний заклад "Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка" для 
Відокремленого структурного підрозділу 
"Старобільський фаховий коледж Державного 
закладу "Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка"

45224 Дошкільна освіта 012 Дошкільна освіта

18. Грицівське вище професійне училище №38 42278 Харчові технології 181 Харчові технології

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


