
Додаток 10  

до Правил прийому до Львівського  

національного університету 

імені Івана Франка у 2022 році 

 

Інформація про наявність акредитації освітніх програм (спеціальностей)  

у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2022 році 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Факультет  Спеціальність Освітня програма 

Наявність 

сертифікату  

про акредитацію 

ОП/спеціальності 

Термін дії сертифікату 

Біологічний 

факультет 

014 Середня освіта 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) ні Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2027 

091 Біологія Біологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

101 Екологія 

 

Екологія  так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до  

01.07.2023 

162 Хімічна та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія  ні - 

Географічний 

факультет 

014 Середня освіта 014.07 Середня освіта (Географія) так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

101 Екологія Прикладна екологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

103 Науки про Землю                                                                   Ґрунтознавство та експертна оцінка земель 
 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Геоекологія і прикладна геоморфологія 

 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 



106 Географія 

Географія так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2026 

Урбаністика, просторове  планування і регіональний 

розвиток 

ні 
- 

Економічна і соціальна географія  ні - 

181 Харчові технології Харчові технології  так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2026 

241 Готельно-ресторанна 

справа 
Готельно-ресторанна справа  так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2026 

242 Туризм Туристична діяльність  так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2027 

Геологічний 

факультет 

101 Екологія Комп'ютерні технології в екології та управління 

якістю довкілля 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

 

103 Науки про Землю                                                                   
Геологія. Комп’ютерні технології в науках про Землю так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Геоетехнічний та екологічний інжиніринг так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Економічний 

факультет 
051 Економіка 

Економічна аналітика та бізнес-статистика 
так 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Економіка та правове регулювання в бізнесі 
так 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Економічна кібернетика 
так 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Бізнес-економіка 
так 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

 

Міжнародна економіка так 

Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 



071 Облік і оподаткування                                                           Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2026 

Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2026 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
Фінанси, банківська справа та страхування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

до 01.07.2023 

073 Менеджмент 

Менеджмент організацій і адміністрування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

до 01.07.2026 

Інформаційні системи у менеджменті так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

до 01.07.2026 

075 Маркетинг Маркетинг так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2027 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2026 

232 Соціальне забезпечення 232 Соціальне забезпечення ні - 

Факультет 

електроніки 

та 

комп`ютерних 

технологій 

121 Інженерія програмного 

забезпечення 

Інженерія програмного забезпечення ні - 

Високопродуктивний комп’ютинг ні - 

122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

126 Інформаційні системи 

та технології 
Інформаційні системи та технології 

так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2026 

153 Мікро- та нано-

системна техніка 

Сенсорні та діагностичні  

електронні системи 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2029 

171 Електроніка Електроніка та комп’ютерні системи ні - 

Факультет 

журналістики 
061 Журналістика Журналістика 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

 



Факультет 

іноземних мов 

035.04 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035.041 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – англійська:  
Англійська та друга  іноземні мови і літератури 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.041 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – англійська:  
Переклад (англійська та друга іноземні мови) 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.043 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – німецька:  
Німецька та англійська мови і літератури (переклад 
включно) 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.043 Германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – німецька:  
Переклад (німецька і друга іноземна мови, міжкультурна 
комунікація) 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.05 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035.051 Романські мови та літератури (переклад 
включно), перша – іспанська:  
Іспанська та англійська мови і літератури 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.055 Романські мови та літератури (переклад 
включно), перша – французька:  
Французька та англійська мови і літератури 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.08 Класичні мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно):  
Класична філологія і англійська мова 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

Історичний 

факультет 

014 Середня освіта  014.03  Середня освіта (Історія) 

 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

032 Історія та археологія Історія та археологія так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

054 Соціологія Прикладна соціологія. Бізнес-соціологія так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Факультет 

культури і 

мистецтв 

014 Середня освіта 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний до 

01.07.2026 

024 Хореографія Хореографія так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

025 Музичне мистецтво Хорове диригування ні - 

026 Сценічне мистецтво 
Акторське мистецтво драматичного театру та кіно так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

16.06.2025 



Театрознавство так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний до 

16.06.2025 

028 Менеджмент 

соціокультурної діяльності 
Менеджмент соціокультурної діяльності так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

01.07.2026 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2027 

Механіко-

математичний 

факультет 

014 Середня освіта 014.04 Середня освіта (Математика) так 
Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

111 Математика 

Математика. Математична економіка та 

економетрика 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

Комп’ютерна алгебра,  

криптологія та теорія ігор 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

Комп’ютерний аналіз  

математичних моделей 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

Фінансова та страхова математика так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

112 Статистика Статистичний аналіз даних так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

113 Прикладна математика Математичне моделювання та комп’ютерна механіка так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

 Факультет 

міжнародних 

відносин 

291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Міжнародні відносини так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2025 

Країнознавство так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2025 

Міжнародна безпека та кризовий менеджмент так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2025 

Міжнародна інформація так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2025 



292 Міжнародні економічні 

відносини 
Міжнародний бізнес так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Міжнародні економічні відносини так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

293 Міжнародне право Міжнародне право так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Факультет 

педагогічної 

освіти 

011 Освітні, педагогічні 

науки 
Організація освітнього простору. Позашкільна освіта ні 

- 

012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта 
так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2027 

013 Початкова освіта 

Початкова освіта 

так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2027 

Початкова освіта. Англійська мова у початковій 

школі 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2022 

Початкова освіта. Інформатика у початковій школі 
так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2022 

016 Спеціальна освіта 

016.01 Логопедія 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2022 

016.02 Олігофренопедагогіка. Корекційна психопедагогіка 
так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2022 

231 Соціальна робота Соціальна педагогіка 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

Факультет 

прикладної 

математики 

та 

інформатики 

014 Середня освіта 014.09 Середня освіта (Інформатика) так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

113 Прикладна математика Прикладна математика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

122 Комп’ютерні науки Інформатика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 



124 Системний аналіз Системний аналіз і управління. Інтелектуальний аналіз 

даних 

так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми до 

 01.07.2026 

125 Кібербезпека Кібербезпека ні - 

Факультет 

управління 

фінансами та 

бізнесу 

051 Економіка Інформаційні технології в бізнесі так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

071 Облік і оподаткування                                                          Облік, аналіз та фінансові розслідування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2026 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
Фінанси, митна та податкова справа так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

Фінансовий менеджмент так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
Публічне адміністрування  управління бізнесом так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024            

Публічне управління та  адміністрування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024            

Управління персоналом в органах публічної влади та 

бізнес-структурах 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024            

Фізичний 

факультет 

014 Середня освіта 014.08 Середня освіта (Фізика)  так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2027 

104 Фізика та астрономія Фізика та астрофізика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2029 

Комп’ютерна фізика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2029 

Квантові комп’ютери та квантове програмування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2029 

105 Прикладна фізика і 

наноматеріали 
Комп’ютерні технології в  прикладній фізиці.  так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 



Нанофізика та наноматеріали так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2024 

Філологічний 

факультет 

014 Середня освіта 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) 

 

так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

16.06.2025 

035.01 Українська мова та 

література 

035.01 Українська мова та література 

Українська мова та література 
 

 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.01 Українська мова та література 

Українська мова та література, українська мова як 

іноземна 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.01 Українська мова та література 

Літературна творчість 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.03 Слов'янські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад 

включно), перша – польська:  

Польська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.032 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша – болгарська: 
 Болгарська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.037 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша – хорватська:  
Хорватська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад 
включно), перша – чеська:  
Чеська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.06 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), 
перша – арабська:  
Арабська мова та література, українська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), 
перша – перська:  
Перська мова та література, українська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), 
перша – китайська:  
Китайська мова та література, українська мова та 
література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), 
перша – японська:  
Японська мова та література, українська мова та 
література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 



035.09 Фольклористика Фольклористика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

035.10 Прикладна 

лінгвістика 
Прикладна лінгвістика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2030 

Філософський 

факультет 

033 Філософія Філософія так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний до 

01.07.2027 

034 Культурологія Культурологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2029 

052 Політологія Політологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

053 Психологія Психологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2022 

Хімічний 

факультет 

014 Середня освіта 014.06 Середня освіта (Хімія)  ні - 

102 Хімія Хімія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

Юридичний 

факультет 

081 Право Право  так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний до 

01.07.2023 

 
 

 

 

  



Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

 

Факультет  Спеціальність 
Освітня програма  

(ОПП, ОНП) 

Наявність 

сертифікату  

про акредитацію 

ОП/спеціальності 

Термін дії сертифікату 

Біологічний 

факультет 

014 Середня освіта 014.05  

ОПП Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 

так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 23.12.2024 

091 Біологія ОПП Біофізика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Біохімія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Генетика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Мікробіологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Зоологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Фізіологія людини і тварин так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Збереження біорізноманіття так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Лабораторна діагностика  біологічних систем так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

101 Екологія ОПП  Екологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 



Географічний 

факультет 

014 Середня освіта 014.07  

ОПП Середня освіта (Географія) 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

 до 01.07.2024 

101 Екологія ОПП Прикладна екологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 

103 Науки про Землю ОПП Геоекологічний менеджмент так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Прикладне ґрунтознавство та оцінка земель так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Глобальні зміни геоморфосистем  

та геозагрози 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

106 Географія ОПП Географія так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2024 

181 Харчові технології 

 

ОПП Харчові технології так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2024 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

ОПП Технології захисту  навколишнього середовища так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

241  Готельно-

ресторанна справа 

ОПП Готельно-ресторанна справа так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2024 

242 Туризм 

ОПП Туристична діяльність 

 

так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 23.12.2024 

ОПП Міжнародний туризм так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2026 

Геологічний 

факультет 

101 Екологія ОПП Екологічний менеджмент і геотуризм так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 

103 Науки про Землю ОПП Геологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 



до 01.07.2024 

ОПП Геологія нафти і газу так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Геохімія та мінералогія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Інженерна геологія та гідрогеологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

Економічний 

факультет 

051 Економіка                                                                                            

ОПП Економічна аналітика та бізнес-статистика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

ОПП Бізнес-економіка так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

ОПП Економічна кібернетика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

ОПП Міжнародна економіка так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

ОПП Економіка та правове регулювання  бізнесі так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

 ОПП Економіка та безпека інформації так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2026 

 

071 Облік і 

оподаткування                                                                       

ОПП Облік і аудит так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

ОНП Облік у глобальному цифровому суспільстві так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 14.05.2025 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
ОПП Фінанси та інноваційно-інвестиційні 

технології 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2025 



ОНП Фінанси і кредит так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2025 

ОПП Банківський бізнес і  

фінансові технології 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2025 

ОПП Фіскальне адміністрування та   митна справа так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2025 

073 Менеджмент ОПП Менеджмент організацій і адміністрування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

075 Маркетинг ОПП Маркетинг так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
 

так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2024 

122 Комп’ютерні науки ОПП Консолідована інформація так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

 232 Соціальне 

забезпечення 
ОПП Управління  у сфері соціального забезпечення ні - 

Факультет 

електроніки 

та 

комп`ютерних 

технологій 

122 Комп’ютерні науки ОПП Комп’ютерні науки так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

153 Мікро- та 

наносистемна техніка 
ОПП Фізична та біомедична електроніка так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2024 

Факультет 

журналістики 

061 Журналістика ОПП Журналістика так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 

ОПП Економічна журналістика так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 

ОПП Міжнародна журналістика  так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 

ОНП Нові медіа і комунікаційні технології  так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 



Факультет 

іноземних мов 

035.04 Германські мови 

та літератури (переклад 

включно) 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська:  

ОПП Англійська та друга іноземні мови і літератури 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до  01.07.2024 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська:  

ОПП Переклад (англійська та друга іноземні мови) 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька:  

ОПП Німецька та англійська мови і літератури (переклад 

включно) 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – німецька:  

ОПП Переклад (німецька і друга іноземна мови, 

міжкультурні німецькі студії) 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

035.05 Романські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – іспанська:  

ОПП Іспанська та друга іноземні мови і літератури 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), 

перша – французька:  

ОПП Французька та друга іноземні  мови і літератури 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

035.08 Класичні мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035.08 Класичні мови та літератури (переклад включно):  

ОПП Латинська-старогрецька та  друга іноземні мови і 

літератури 

так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

Історичний 

факультет 

014 Середня освіта 014.03  

ОПП Середня освіта (Історія) 
так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

032 Історія та археологія ОПП Історія та археологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

054 Соціологія ОПП Соціологія так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

Факультет 

культури і 

мистецтв 

014 Середня освіта 014.13 

ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) 
так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2026 

024 Хореографія ОПП Хореографія так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2024 

025 Музичне мистецтво ОПП Музикознавство так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до  01.07.2024 



026 Сценічне мистецтво ОПП Акторське мистецтво  

драматичного театру та кіно 

так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 28.01.2025 

ОПП Театрознавство так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 28.01.2025 

028 Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

ОПП Менеджмент  

соціокультурної діяльності 

так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 23.12.2024 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2027 

Механіко-

математичний 

факультет 

014 Середня освіта 014.04  

ОПП Середня освіта (Математика) 
так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 

111 Математика ОПП Актуарна та фінансова математика 

 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 

ОПП Математична економіка та економетрика так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 

112 Статистика ОПП Статистичний аналіз даних так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 

113 Прикладна 

математика 
ОПП Теоретична та прикладна механіка так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

Факультет 

міжнародних 

відносин 

291 Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

ОПП Інформаційний бізнес так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 

ОПП Європейський Союз так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 

ОПП Зовнішня політика та  

національна безпека 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 

ОПП Європейське регіональне та  місцеве врядування так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 

ОПП Балто-Чорноморські регіональні студії 

(англомовна) 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 



ОПП Європейські студії так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 

292 Міжнародні 

економічні відносини 
ОПП Міжнародний менеджмент так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Міжнародні фінанси так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

293 Міжнародне право ОПП Міжнародне право так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2027 

ОПП Міжнародне та європейське право (англомовна) так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2027 

Факультет 

педагогічної 

освіти 

011 Освітні, педагогічні 

науки 
ОПП Організація освітнього простору: управління та 

експертиза 

так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2026 

012 Дошкільна освіта ОПП Дошкільна освіта так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2024 

013 Початкова освіта ОПП Початкова освіта так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2026 

016 Спеціальна освіта 016.01 ОПП Логопедія так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.01.2027 

231 Соціальна робота ОПП Соціально-психологічна реабілітація так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2027 

Факультет 

прикладної 

математики 

та 

інформатики 

014 Середня освіта 014.09  Середня освіта (Інформатика) так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2026 

113 Прикладна 

математика 
ОНП Прикладна математика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Прикладна математика так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

122 Комп’ютерні науки ОПП Інформатика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 



124 Системний аналіз ОПП Системний аналіз так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 

Факультет 

управління 

фінансами та 

бізнесу 

051 Економіка                                                                                           ОПП Інформаційні технології в бізнесі так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

071 Облік і 

оподаткування                                                                       
ОПП Облік, аналіз та фінансові розслідування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 
ОПП Фінанси, митна та податкова справа так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

ОПП Фінанси, банківська справа та страхування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2025 

281 Публічне управління 

та адміністрування 
ОПП Публічне адміністрування та 

управління бізнесом 

так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2027 

ОПП Публічне управління та адміністрування так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2027 

ОПП Управління персоналом в органах 

публічної влади та бізнес-структурах 

 

так Сертифікат про акредитацію 

освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2027 

Фізичний 

факультет 

104 Фізика та астрономія ОНП Теоретична фізика та астрофізика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОНП Експериментальна фізика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

105 Прикладна фізика і 

наноматеріали 
ОПП Прикладна фізика та наноматеріали так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

Філологічний 

факультет 

014 Середня освіта 014.01  

Середня освіта (Українська мова та література) 
так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 



035.01 Українська мова 

та література 
ОПП Українська мова та література так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

ОПП Літературна творчість так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 

035.03 Слов'янські мови 

та літератури (переклад 

включно) 

035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша 

– польська:  
ОПП Польська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до  01.07.2024 
035.032 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша 

– болгарська:  
ОПП Болгарська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до  01.07.2024 
035.037 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша 

– хорватська:  
ОПП Хорватська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до  01.07.2024 
035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша 

– чеська:  

ОПП Чеська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до  01.07.2024 

035.06 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно) 

035.060 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – 

арабська:  

ОПП Арабська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 
035.065 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – 

китайська:  

ОПП Китайська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2024 
035.067 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – 

перська:  

ОПП Перська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

035.069 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – 

японська:  

ОПП Японська мова та література 

так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

035.09 Фольклористика ОПП Фольклористика так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

035.10 Прикладна 

лінгвістика 
ОПП Прикладна лінгвістика так Сертифікат про акредитацію 

спеціальності, дійсний  

до 01.07.2024 

Філософський 

факультет 

033 Філософія ОПП Філософія так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2027 

034 Культурологія ОПП Культурологія так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 



052 Політологія ОПП Політологія так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний  

до 01.07.2023 

053 Психологія ОПП Психологія так Сертифікат про акредитацію 
освітньої програми, дійсний 

до 01.07.2027 

Хімічний 

факультет 

102 Хімія ОНП Хімія так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 

ОПП Хімія так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 

Юридичний 

факультет 

081 Право ОПП Право так Сертифікат про акредитацію 
спеціальності, дійсний 

до 01.07.2023 

 

 


