
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про проведення 
акредитаційної експертизи

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах» у Кременчуцькому національному 
університеті імені Михайла Остроградського

НАКАЗУЮ:
1. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Інформатика зі 
спеціальності 0Г4 Середня освіта (інформатика) за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти та затвердити її у складі:

-  завідувач кафедри інформатики Сумського 
державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, 
професор, голова комісії;

-  завідувач кафедри математики, інформатики та 
методики навчання Державного вищого 
навчального закладу «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, 
доценті

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 16 січня по 18 січня 2019 року включно.

2. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Облік і 
оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти та затвердити її у складі:

Семеніхіна
Олена Володимирівна 

Шевчук
Лариса Дмитрівна



Височан
Олег Степанович

Г оголь
Тетяна Анатоліївна

Ковальчук 
Світлана Володимирівна
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Ольга Богданівна

професор кафедри обліку та аналізу Національного 
університету «Львівська політехніка», доктор 
економічних наук, доцент, голова комісії; 
професор кафедри бухгалтерського обліку, 
оподаткування та аудиту Чернігівського національного 
технологічного університету, доктор економічних 
наук, доцент.

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 16 січня по 18 січня 2019 року включно.

3. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі 
спеціальності 075 Маркетинг за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та 
затвердити її у складі:

-  завідувач кафедри маркетингу і торговельного 
підприємництва Хмельницького національного 
університету, доктор економічних наук, професор, 
голова комісії
професор кафедри маркетингу і логістики, 
Національного університету «Львівська 
політехніка», доктор економічних наук, професор.

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 16 січня по 18 січня 2019 року включно.

4. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі 
спеціальності 081 Право за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та 
затвердити її у складі:

-  професор кафедри галузевого права Херсонського 
державного університету, доктор юридичних наук, 
доцент, голова комісії;
професор кафедри права та методики викладання 
правознавства Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, доктор 
юридичних наук, професор.

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 16 січня по 18 січня 2019 року включно.

5. Кременчуцькому національному університету імені Михайла 
Остроградського (Загірняк М. В.):

1) створити всі необхідні умови для роботи експертної комісії;
2) відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитації, 

здійснити відповідно до пункту 20 Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 серпня 2001 р. № 978;

3) упродовж одного дня з моменту підписання висновків експертної 
комісії опублікувати їх на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

Сотула 
Олександр Сергійович

Апаров
Андрій Миколайович



6. Експертним комісіям за результатами роботи підготувати і подати 
МОН висновки про можливість акредитації освітньо-професійних програм.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Шевцова А. Г.

Заступник Міністра Ю. М. Раїпкевич


