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Міністерство освіти і науки 
України

ЗАЯВА
про проведення акредитації освітньо-професійної програми

Прошу провести акредитацію освітньо-професійної програми 

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод щодо підготовки 

фахівців з вищою освітою за спеціальністю 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія

рівня освіти магістр.

Заявник Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний 
університет»

Керівник Волошин В ’ячеслав Степанович

Ідентифікаційний код заявника

Організаційно правова форма, 
код КОПФГ

02070812

Державна організація (установа заклад) 
425

Код у ЄДЕБО 42

Форма власності 

Орган управління 

Місцезнаходження заявника,

державна

Міністерство освіти і науки України 

87555, м. Маріуполь, Центральний район,

код КОАТУУ
вул. Університетська, 7 
1412336300



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

вул. Університетська, 7

Поточний рахунок 35229279005734

Код банку ДКСУ м. Київ
МФО 820172

Телефон
Факс
e-mail:
веб-сайт

(0629)33-34-16; 
(0629) 52-99-24; 
priem@ pstu.edu: 
www.pstu.edu

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.

mailto:priem@pstu.edu
http://www.pstu.edu


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад 
«ГІриазовський державний технічний університет»

АКРЕДИТАЦІЙНА СПРАВА
про акредитацію освітньо-професійної програми 

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

О
Підготовки другого (магістерського) рівня

(назва освітньо -  кваліфікаційного ріння)

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»

(код і назва спеціальності)

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод»

СХВАЛЕНО
Вченою радою ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» 
від «25» жовтня 2018р.

В.С.Волошин

Маріуполь, 2018



Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний університет»

Звіт

про діяльність спеціальності
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
за освітньо- кваліфікаційним рівнем другий (магістерський)

(назва освітньо- кваліфікаційного рівня)
Освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації

та електропривод»

СХВАЛЕНО
Вченою радою ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» 
від «25» жовтня 2018р.
Протокол № 4

ктора В.С.Волошин

м. Маріуполь, 2018


