
Додаток до наказу 

Державної служби якості освіти України 

від 26.12.2022  № 01-10/145  

Перелік освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти закладів освіти, 

щодо яких прийнято рішення про умовну акредитацію 

№ 

з/п 

Найменування юридичної особи (повне 

найменування закладу освіти) 

ID Повна назва ОПП Код та назва спеціальності 

1. Державний навчальний заклад "Катюжанське вище 

професійне училище" 

47154 Харчові технології 181 Харчові технології 

2. Державний навчальний заклад "Катюжанське вище 

професійне училище" 

47077 Агроінженерія 208 Агроінженерія 

3. Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий 

навчальний заклад "Запорізький інститут економіки 

та інформаційних технологій" для Структурного 

підрозділу "Фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій" Приватного акціонерного 

товариства "Приватний вищий навчальний заклад 

"Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій" 

46511 Туризм 242 Туризм 

4. Приватне акціонерне товариство "Приватний вищий 

навчальний заклад "Запорізький інститут економіки 

та інформаційних технологій" для Структурного 

підрозділу "Фаховий коледж економіки та 

інформаційних технологій" Приватного акціонерного 

товариства "Приватний вищий навчальний заклад 

"Запорізький інститут економіки та інформаційних 

технологій" 

46507 Облік і оподаткування 071 Облік і оподаткування 

5. Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти 

художнього моделювання і дизайну м. Львова 

40912 Моделювання та 

конструювання промислових 

виробів 

182 Технології легкої 

промисловості 

6. Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти 

художнього моделювання і дизайну м. Львова 

45336 Перукарське мистецтво та 

декоративна косметика 

022 Дизайн 



7.  Чернівецький кооперативний фаховий коледж 

економіки і права 

45272 Туризм 242 Туризм 

8.  Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва 42273 Виробництво, обслуговування 

та ремонт електронної 

побутової апаратури         

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

9.  Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва 42275 Дизайн друкованої продукції 186 Видавництво та поліграфія 

10.  Луцький національний технічний університет для 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету» 

43351 Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

11.  Луцький національний технічний університет для 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету» 

43355 Автомобільний транспорт 274 Автомобільний транспорт  

12.  Луцький національний технічний університет для 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

національного технічного університету» 

43354 Галузеве машинобудування 133 Галузеве машинобудування 

13.  Державний навчальний заклад "Миколаївське вище 

професійне училище технологій та дизайну" 

55850 Технології легкої 

промисловості 

182 Технології легкої 

промисловості 

14.  Державний навчальний заклад "Миколаївське вище 

професійне училище технологій та дизайну" 

43637 Перукарське мистецтво та 

декоративна косметика 

022 Дизайн 

15.  Дніпровський фаховий коледж енергетичних та 

інформаційних технологій для Курахівської філії 

Дніпровського фахового коледжу енергетичних та 

інформаційних технологій 

47320 Економіка підприємства 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

16.  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 

17.  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 



18.  Національний університет "Одеська політехніка" для 

Відокремленого структурного підрозділу 

«Новокаховський політехнічний фаховий коледж 

Національного університету «Одеська політехніка» 

49892 Організація перевезень і 

управління на автомобільному 

транспорті 

275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

19.  Національний університет "Одеська політехніка" для 

Відокремленого структурного підрозділу 

"Херсонський політехнічний фаховий коледж 

Національного університету "Одеська політехніка" 

50050 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

20.  Вінницький технічний фаховий коледж 43902 Оціночна діяльність 071 Облік і оподаткування 

21.  Вінницький технічний фаховий коледж 43917 Організація перевезень і 

управління на автомобільному 

транспорті 

275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті) 

22.  Львівський національний університет 

природокористування для Відокремленого 

структурного підрозділу "Стрийський фаховий 

коледж Львівського національного університету 

природокористування" 

43309 Автомобільний транспорт 274 Автомобільний транспорт 

23.  Тернопільський кооперативний фаховий коледж 46831 Готельно-ресторанна справа 241 Готельно-ресторанна 

справа 

24.  Кіровоградський кооперативний фаховий коледж 

економіки і права імені М.П. Сая Кіровоградської 

облспоживспілки 

46321 Маркетинг 075 Маркетинг 

25.  Державний навчальний заклад "Гадяцьке вище 

професійне аграрне училище" 

45934 Виробництво харчової 

продукції 

181 Харчові технології 

26.  Державний навчальний заклад "Гадяцьке вище 

професійне аграрне училище" 

45935 Експлуатація та ремонт машин і 

обладнання агропромислового 

виробництва 

208 Агроінженерія 

27.  Херсонський кооперативний економіко-правовий 

фаховий коледж 

46085 Маркетинг 075 Маркетинг 

28.  Київський національний університет технологій та 

дизайну для Відокремленого структурного підрозділу 

"Чернігівський фаховий коледж інженерії та дизайну 

Київського національного університету технологій та 

дизайну" 

48344 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 



29.  Володимир-Волинський педагогічний фаховий 

коледж ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної 

ради 

43582 Образотворче мистецтво 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

30.  Національний університет "Чернігівська політехніка" 

для Відокремленого структурного підрозділу 

"Фаховий коледж економіки і технологій 

Національного університету "Чернігівська 

політехніка" 

45648 Економіка  051 Економіка 

31.  Національний університет "Чернігівська політехніка" 

для Відокремленого структурного підрозділу 

"Фаховий коледж економіки і технологій 

Національного університету "Чернігівська 

політехніка" 

45651 Соціальна робота 231 Соціальна робота 

32.  Національний університет "Чернігівська політехніка" 

для Відокремленого структурного підрозділу 

"Фаховий коледж економіки і технологій 

Національного університету "Чернігівська 

політехніка" 

45652 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

33.  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України для Відокремленого 

структурного підрозділу "Боярський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України" 

45795 Економіка 051 Економіка 

34.  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України для Відокремленого 

структурного підрозділу "Боярський фаховий коледж 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України" 

45796 Маркетинг 075 Маркетинг 

35.  Білгород-Дністровський коледж 

природокористування, будівництва та комп'ютерних 

технологій 

43678 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

36.  Державний навчальний заклад "Київський 

професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою" 

43955 Обслуговування програмних 

систем і комплексів 

122 Комп'ютерні науки 



37.  Національний університет водного господарства та 

природокористування для Відокремленого 

структурного підрозділу «Рівненський економіко-

технологічний фаховий коледж Національного 

університету водного господарства та 

природокористування» 

44081 Діловодство 029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

38.  Національний університет водного господарства та 

природокористування для Відокремленого 

структурного підрозділу «Рівненський економіко-

технологічний фаховий коледж Національного 

університету водного господарства та 

природокористування» 

44073 Інформаційна діяльність 

підприємства 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

39.  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 

40.  Приватний заклад вищої освіти "Київський 

міжнародний університет" для Відокремленого 

структурного підрозділу Приватного закладу вищої 

освіти "Київський міжнародний університет" - 

"Фаховий коледж Київського міжнародного 

університету" 

50662 Менеджмент 073 Менеджмент 

41.  Державний професійно-технічний навчальний заклад 

"Сновське вище професійне училище лісового 

господарства" 

50667 Лісове господарство 205 Лісове господарство 

42.  Державний професійно-технічний навчальний заклад 

"Сновське вище професійне училище лісового 

господарства" 

50124 Обробка деревини 205 Лісове господарство 

43.  Державний професійно-технічний навчальний заклад 

"Сновське вище професійне училище лісового 

господарства" 

50665 Харчові технології 181 Харчові технології 



44.  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 

45.  Державний навчальний заклад "Львівське вище 

професійне художнє училище" 

48290 Дизайн 022  Дизайн 

46.  "Київський кооперативний інститут бізнесу і права" 

для Економіко-правового фахового коледжу 

Київського кооперативного інституту бізнесу і права 

42372 Маркетинг 075 Маркетинг 

47.  "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 

48.  Миколаївський національний аграрний університет 

для Технолого-економічного коледжу 

Миколаївського національного аграрного 

університету 

44933 Готельно-ресторанна справа 241 Готельно-ресторанна 

справа 

49.  Луганська державна академія культури і мистецтв 50204 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація 

50.  Луганська державна академія культури і мистецтв 50177 Хореографія 024 Хореографія 

51.  Луганська державна академія культури і мистецтв 50205 Сценічне мистецтво 026 Сценічне мистецтво 

52.  Луганська державна академія культури і мистецтв 50208 Менеджмент соціокультурної 

діяльності 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 

53.  Луганська державна академія культури і мистецтв 50206 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 

54.  Вище художнє професійно-технічне училище № 5 

м. Вінниці 

49824 Будівництво та цивільна 

інженерія 

192 Будівництво та цивільна 

інженерія 

55.  Млинівський технолого-економічний фаховий 

коледж 

43207 Комп’ютерна інженерія 123 Комп’ютерна інженерія 

56.  Прилуцький технічний фаховий коледж 45827 Комп’ютерна інженерія 123 Комп’ютерна інженерія 

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

58.  Національний університет харчових технологій для 

Відокремленого структурного підрозділу «Івано-

45941 Готельне обслуговування 241 Готельно-ресторанна 

справа 



Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і 

туризму Національного університету харчових 

технологій» 

59.  Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-

правовий коледж" 

47142 Право 081 Право 

60.  Державний торговельно-економічний університет для 

Відокремленого структурного підрозділу 

"Бурштинський торговельно-економічний фаховий 

коледж Державного торговельно-економічного 

університету" 

55564 Товарознавство та комерційна 

діяльність 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

61.  Державний торговельно-економічний університет для 

Відокремленого структурного підрозділу 

"Бурштинський торговельно-економічний фаховий 

коледж Державного торговельно-економічного 

університету" 

55566 Ресторанне обслуговування 241 Готельно-ресторанна 

справа 

62.  Тернопільський фаховий коледж харчових технологій 

і торгівлі 

50138 Готельно-ресторанна справа 241 Готельно-ресторанна 

справа 

63.  Херсонський національний технічний університет для 

Відокремленого структурного підрозділу "Економіко-

технологічний фаховий коледж Херсонського 

національного технічного університету" 

43953 Інженерія програмного 

забезпечення 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

64.  Херсонський національний технічний університет для 

Відокремленого структурного підрозділу "Економіко-

технологічний фаховий коледж Херсонського 

національного технічного університету" 

43952 Підприємництво,  

торгівля та біржова  

діяльність 

076 Підприємництво,  

торгівля та біржова  

діяльність 

 

 

Директор департаменту 

контролю у сфері вищої, фахової 

передвищої освіти і освіти дорослих            Наталія ВІТРАНЮК 

 


