
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

№

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», в Івано-Франківському коледжі 
Львівського національного аграрного університету

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Екологія зі 
спеціальності 101 Екологія за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст та затвердити її у складі:

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 6 травня по 8 травня 2019 року включно.

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Право зі спеціальності 
081 Право за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та затвердити 
її у складі:

НАКАЗУЮ:
1. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної

Борисюк
Борис Васильович

- доцент кафедри загальної екології 
Житомирського національного агроекологічного 
університету, кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, голова комісії;

Сидорко 
Віктор Петрович

- заступник директора з навчальної роботи 
Відокремленого підрозділу Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України «Боярський коледж екології і природних 
ресурсів».

2. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної



Рогатинська 
Ніна Зіновіївна

Гулюк
Сергій Іванович

- завідувач кафедри кримінального права та процесу 
Тернопільського національного економічного 
університету, кандидат юридичних наук, доцент, 
голова комісії;
- завідувач юридичним відділенням Відокремленого 
структурного підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
«Рівненський коледж Національного університету 
біоресурсів і природокористування України».

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 6 травня по 8 травня 2019 року включно.

3. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Геодезія та 
землеустрій зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст та затвердити її у складі:
Євсюков - декан факультету землевпорядкування, професор
Тарас Олексійович кафедри геодезії та картографії Національного

університету біоресурсів і природокористування України, 
доктор економічних наук, професор, голова комісії;
- голова циклової комісії землеустрою Бучацького 
коледжу Подільського державного аграрно-технічного 
університету.

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 6 травня по 8 травня 2019 року включно.

4. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Агрономія зі 
спеціальності 201 Агрономія за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший 
спеціаліст та затвердити її у складі:

Пендзей
- Любов Петрівна

Танчик
Семен Петрович

Бурлака
Володимир Сергійович

- завідувач кафедри землеробства та гербології
Національного університету біоресурсів і 
природокористування України, доктор
сільськогосподарських наук, професор, голова комісії;
- заступник директора Відокремленого структурного 
підрозділу Городищенського коледжу Уманського 
національного університету садівництва.

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 6 травня по 8 травня 2019 року включно.

5. Львівському національному аграрному університету
(Снітинський В. В.):

1) створити всі необхідні умови для роботи експертних комісій;
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 експертних 
комісій опублікувати їх на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.

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 ліцензування Шевцова А. Г.

Ю. М. Рашкевич


