
(Ж / / , № 6 У / / Ґ 0 - Н а № від 

Г Н 
Міністерство освіти і науки 
України 

ЗАЯВА 
про проведення акредитації освітньо-професійної програми 

Прошу провести акредитацію освітньо-професійної програми Фінанси і 

кредит щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 

адміністрування рівня освіти магістр. 

Заявник Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний 
університет» 

Керівник Волошин В'ячеслав Степанович 

Ідентифікаційний код заявника 02070812 

Організаційно правова форма, 
код КОПФГ 

Код у ЄДЕБО 

Форма власності 

Орган управління 

Місцезнаходження заявника, 

код КОАТУУ 

Державна організація (установа заклад) 
425 

42 

державна 

Міністерство освіти і науки України 

87555, м. Маріуполь, Центральний район, 
вул. Університетська, 7 
1412336300 



Місце провадження освітньої 
Діяльності 87555, м. Маріуполь, Центральний район, 

вул. Університетська, 7 

Поточний рахунок 

Код банку ДКСУ м. Київ 
МФО 820172 

35229279005734 

Телефон 
Факс 
е-шаіі: 
веб-сайт 

(0629)33-34-16; 
(0629) 52-99-24; 
ргіет@р5І:и.ес1и; 
уууууу.раГи.есіи 

З порядком проведення акредитаційної експертизи (Пункт 2 розділу XV 

Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978), Ліцензійними умовами 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.12.2015 № 1187), Наказом МОН № 689 від 13.06.2012 

ознайомлені та зобов'язуємось їх виконувати. 

Відомості наведені в документах, поданих для проведення акредитації, є 

достовірними. 

В.С. Волошин 



Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний університет» 

Звіт 
про діяльність галузі 

07 Управління та адміністрування 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

за другим, магістерським рівнем 

Освітньої програми «Фінанси і кредит» 

СХВАЛЕ 
Вченою ра, 
державний 
від «25» жо 
Протокол № 

В.о. ректора 

вськии 
итет» 

В.С. Волошин 

м. Маріуполь, 2018 



Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний університет» 

АКРЕДИТАЦІЙНА СПРАВА 
про акредитацію освітньо-професійної програми 

Підготовки магістр 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит» 

СХВАЛ1 
Вченою 
державну 
від «25» жї 
Протокол 

В.о. ректора 

овськии 
ситет» 

В.С.Волошин 

Маріуполь, 2018 


