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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 Херсонському політехнічному 
коледжі Одеського національного політехнічного університету

1. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки зі 
спеціальності 122 Комп’ютерні науки за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти та затвердити її у складі:

Леонід Михайлович математичного моделювання Національного технічного

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 20 травня по 22 травня 2019 року включно.

2. Утворити експертну комісію з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Економіка зі 
спеціальності 051 Економіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та 
затвердити її у складі:
Балджи -  професор кафедри економіки, права та управління
Марина Дмитрівна бізнесом Одеського національного економічного

НАКАЗУЮ:

Любчик -  завідувач кафедри комп’ютерної математики

університету «Харківський політехнічний інститут», 
доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Мороз
Андрій Васильович

-  проректор з науково-педагогічної роботи, доцент 
кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки 
Житомирського державного технологічного університету 
кандидат технічних наук, доцент.



університету, доктор економічних наук, професор, голова 
комісії;

Потишняк -  професор кафедри організації виробництва, бізнесу та
Олена Миколаївна менеджменту Харківського національного технічного

університету сільського господарства імені Петра 
Василенка, доктор економічних наук, доцент.

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо в закладі вищої освіти з 20 травня по 22 травня 2019 року включно.

3. Одеському національному політехнічному університету 
(Оборський Г. О.):

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.

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

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту
ліцензування Шевцова А. Г. ^  - — х

Ю. М. Рашкевич


