
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. Білоцерківський фаховий коледж сервісу та 
дизайну 44643 Комп’ютерна обробка текстової, 

графічної та образної інформації
186 Видавництво та 

поліграфія

2. Лубенський лісотехнічний фаховий коледж 42825 Садово-паркове господарство 206 Садово-паркове 
господарство

3. Вище професійне училище № 25 м. Києва 55634 Опорядження будівель і споруд та 
будівельний дизайн

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

4. Кременецький лісотехнічний коледж 44241 Садово-паркове господарство 206 Садово-паркове 
господарство

5. Державний навчальний заклад "Львівське 
вище професійне художнє училище" 48291 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація

023 Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

6. Державний навчальний заклад "Львівське 
вище професійне художнє училище" 48290 Дизайн 022 Дизайн

7.

Національний університет харчових 
технологій для Відокремленого структурного 
підрозділу "Свалявський технічний фаховий 
коледж Національного університету харчових 
технологій"

45402 Готельне обслуговування 241 Готельно-ресторанна 
справа

8.

Національний університет харчових 
технологій для Відокремленого структурного 
підрозділу «Івано-Франківський фаховий 
коледж ресторанного сервісу і туризму 
Національного університету харчових 

45940 Ресторанне обслуговування 241 Готельно-ресторанна 
справа



технологій»

9. Краматорське вище професійне училище 42263 Технологія обробки матеріалів на 
верстатах і автоматичних лініях

133 Галузеве 
машинобудування

10. Краматорське вище професійне училище 42264 Перукарське мистецтво та декоративна 
косметика 022 Дизайн

11.

Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-
технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая" для Фахового коледжу Закладу вищої 
освіти «Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая»

46923 Фізичне виховання та реабілітація 017 Фізична культура і 
спорт

12.

Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-
технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая" для Фахового коледжу Закладу вищої 
освіти «Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая»

46927 Фінанси 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

13.

Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-
технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая" для Фахового коледжу Закладу вищої 
освіти «Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая»

46926 Менеджмент 073 Менеджмент

14.

Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-
технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая" для Фахового коледжу Закладу вищої 
освіти «Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая»

46925 Право 081 Право

15.

Заклад вищої освіти "Міжнародний науково-
технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая" для Фахового коледжу Закладу вищої 
освіти «Міжнародний науково-технічний 
університет імені академіка Юрія Бугая»

50384 Інженерія програмного забезпечення
121 Інженерія 
програмного 
забезпечення

16.

Мелітопольський інститут державного та 
муніципального управління "Класичного 
приватного університету" для Коледжу 
Мелітопольського інституту державного та 
муніципального управління "Класичного 

47764 Фінанси, банківська справа та 
страхування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування



приватного університету"

17.

Львівський державний університет безпеки 
життєдіяльності для Вищого професійного 
училища Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності 
(м.  Вінниця)

48742 Радіаційний та хімічний контроль 263 Цивільна безпека

18.

Державний торговельно-економічний 
університет для Відокремленого структурного 
підрозділу "Бурштинський торговельно-
економічний фаховий коледж Державного 
торговельно-економічного університету"

55565 Виробництво харчової продукції 181 Харчові технології

Начальник відділу контролю 
за діяльністю закладів вищої освіти                                                                                                                              В’ячеслав ШИМАНСЬКИЙ


