
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№
Про проведення 
акредитаційних експертиз

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 Структурному підрозділі «Коледж 
економіки та інформаційних технологій» Приватного акціонерного товариства 
«Приватний вищий> навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та 
інформаційних технологій»

НАКАЗУЮ:
1. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі 
спеціальності 075 Маркетинг за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст та затвердити її у складі:
Писаренко - завідувач кафедри маркетингу Полтавської
Володимир Вікторович державної аграрної академії, доктор економічних

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 29 травня по 31 травня 2019 року включно.

2. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Товарознавство, торгівля та 
біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та 
затвердити її у складі:
Паламарчук - доцент кафедри економіки Державного вищого
Оксана Миколаївна навчального закладу «Переяслав-Хмельницький

наук, професор, голова комісії;
Шпигунова
Наталія Олександрівна

- голова циклової комісії економічних, комерційних 
та облікових дисциплін Державного вищого 
навчального закладу «Мелітопольський
промислово-економічний коледж».

державний педагогічний університет імені Григорія



Козачук 
Ніла Федорівна

Житар
Максим Олегович

Тимошенко 
Наталія Миколаївна

Сковороди», кандидат економічних наук, голова 
комісії;
- голова циклової комісії управління, адміністрування 
та соціально-поведінкових наук Державного вищого 
навчального закладу «Миколаївський політехнічний 
коледж».

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 27 травня по 29 травня 2019 року включно.

3. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська 
справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та 
затвердити її у складі:

- заступник директора навально-наукового інституту 
фінансів, банківської справи Університету 
державної фіскальної служби України, кандидат 
економічних наук, голова комісії;
- голова циклової комісії фінансово-економічних та 
облікових дисциплін Вінницького торговельно- 
економічного коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету.

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 27 травня по 29 травня 2019 року включно.

4. Приватному акціонерному товариству «Приватний вищий навчальний 
заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 
(Туровцев Г. В.):

1) створити всі необхідні умови для роботи експертних комісій;
2) відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням акредитацій, 

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 експертних 
комісій опублікувати їх на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

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

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту ліцензування Шевцова А. Г.


