Державна акредитаційна комісія
РІШЕННЯ

від 6 травня 1999 року.
Протокол № 20

1.

Про факти порушень закладами освіти умов провадження освітньої діяльності
та заходи щодо посилення вимог при ліцензуванні та акредитації підготовки
фахівців за напрямом «Право»

1.1. Доповідь Голови фахової ради з права Сташиса В.В. «Про факти
порушень закладами освіти умов провадження освітньої діяльності та заходи щодо
посилення вимог при ліцензуванні та акредитації підготовки фахівців за напрямом
«Право» взяти до відома і практичного використання.
1.2. Визнати такими, що втратили чинність, листи-дозволи, які видавалися
посадовими особами Міністерства освіти України або інших міністерств та відомств
вищим закладам освіти на провадження освітньої діяльності, не визначеної в
ліцензіях, отриманих в установленому порядку, і не були розглянуті на засіданнях
ДАК до 01.05.1999р.
1.3. Питання щодо збільшення ліцензованого обсягу прийому за напрямом
«Право» розглядати тільки за умови наявності відповідного рішення фахової
ради.
1.4. Виключити випадки акредитації будь-якого напряму, спеціальності або
вищого навчального закладу в цілому за наслідками атестаційної експертизи без
позитивних рішень відповідних фахових рад.
1.5. Управлінню ліцензування та акредитації Міністерства освіти України:
1.5.1. Вивчити діяльність навчальних закладів, які отримали ліцензію на
провадження освітньої діяльності за напрямом «Право» з порушенням діючого
законодавства, тобто без відповідних рішень МАК та ДАК. Матеріали з цього
питання розглянути на черговому засіданні ДАК.
1.5.2. Протягом ІІ кварталу 1999 року здійснити перевірку виконання умов
ліцензування та правил провадження освітньої діяльності вищими навчальними
закладами, які готують фахівців за напрямом «Право» (за окремим графіком, що
додається).
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1.5.3. При перевірці виконання умов ліцензування та правил провадження
освітньої діяльності вищими навчальними закладами, які здійснюють освітню
діяльність за напрямом «Право», до роботи в комісії обов’язково залучати
представників фахової ради.
1.5.4. Протягом 1999 року перевірити виконання вищими навчальними
закладами рішення Державної акредитаційної комісії від 09.02.1999р., протокол
№ 18, щодо припинення діяльності філій та інших структурних підрозділів,
створених з порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. №
228 «Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних
закладів».
1.6. Фаховій раді з права до 01.10.1999 р. розробити критерії щодо
посилення вимог при ліцензуванні та акредитації підготовки фахівців зі
спеціальності «Правознавство» для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня і
подати їх до Державної акредитаційної комісії для затвердження.
1.7. З метою посилення контролю за дотриманням державних вимог до
підготовки фахівців з правознавства рекомендувати Міністерству освіти України (у
відповідності до чинного законодавства) з 01.06.1999 р. видавати випускникам
вищих навчальних закладів дипломи тільки нового зразка.
Відповідним структурам Міністерства освіти України щоквартально подавати до
ДАК інформацію про видачу вищезгаданих документів.

2.

Про затвердження рішень фахової ради з права та експертної ради з
ліцензування та акредитації вищих закладів освіти II-IV рівнів підготовки

2.1. За поданням експертної ради при ДАК з лiцензування та акредитацiї вищих
закладiв освiти II-IV рівнів підготовки та за висновками фахової ради з права надати
ліцензію на провадження освітньої діяльності з напряму (спецiальності) i
лiцензованим обсягом прийому (осiб) на пiдготовку спеціалістів
Черкаському інституту управлiння
(свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 03.12.1992р.
№1569-ЛТД, видане виконкомом Черкаської міської Ради
народних депутатів, перереєстровано від 05.11.1998 р. № 7374
юридичним відділом Черкаського міськвиконкому у формі товариства з обмеженою
відповідальністю)
0601 Право
7.060101 Правознавство
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2.2. Направити на додаткову експертизу та узгодження з Радою ректорів
Донецького регіону ліцензійну справу
Донецького інституту управління
(свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 15.10.1990 р.
№
МП-363-182, видане виконкомом Ворошиловської
районної Ради
народних депутатiв м. Донецька,
перереєстровано від 30.09.1996 р.
№ МП-366-1072 виконкомом
Київської районної Ради народних депутатiв м.
Донецька)
2.3. Призупинити дію ліцензії Південно-Українському інституту
(м.
Сімферополь) на здійснення прийому на 1999/2000 навчальний рік із спеціальності
«Правознавство».
Дозволити провести випуск студентів Південно-Українського інституту
у 1999 році із спеціальності «Правознавство» разом із Сімферопольським
державним університетом.
Фаховій раді з права додатково розглянути питання щодо можливості
подальшого здійснення інститутом освітньої діяльності із спеціальності
«Правознавство».
3.

Про затвердження рішень фахової ради з права та експертної ради з
ліцензування та акредитації вищих закладів освіти І рівня підготовки

3.1. За поданням фахової ради з права та експертної ради з ліцензування та
акредитації закладів освіти І рівня підготовки визнати акредитованим за І рівнем з
напряму (спеціальності)
Миколаївський торгово-економічний технікум
0601
5.060101
(5.06010101)

Право
Правознавство

3.2. Надати ліцензію на провадження освітньої діяльності з напряму
(спецiальності) i лiцензованим обсягом прийому (осiб) на пiдготовку молодших
спеціалістів
Київському національному університету культури і мистецтв
0601
5.060101

Право
Правознавство

100

3.3. Відмовити у наданні ліцензії на провадження освітньої діяльності з
напряму (спеціальності)
Херсонському політехнічному коледжу
0601
5.060101

Право
Правознавство

60

4

4.

Про відкриття спеціальності «Правознавство» та зміну ліцензованих обсягів
прийому в акредитованих вищих закладах освіти за узгодженням з фаховою
радою з права

4.1. У комплексі існуючої ступеневої системи підготовки фахівців (молодших
спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів) надати ліцензію на підготовку
молодших спеціалістів з напряму (спеціальності)
Одеській державній юридичній академії
0601
5.060101

Право
Правознавство

100

4.2. За узгодженням з фаховою радою з права змінити ліцензовані обсяги
прийому вищим закладам освіти на провадження освітньої діяльності з підготовки
бакалаврів і молодших спеціалістів з напряму (спеціальності):
Існуюч. ліц. Пропонується
обсяг
встановити ліц.
обсяг

Чернігівському юридичному коледжу
0601 Право
6.060100 Правознавство

120

Існуюч. ліц. Пропонується
обсяг
встановити ліц.
обсяг

Запорізькому комерційному технікуму
0601 Право
5.060101 Правознавство

50

Миколаївському торгово-економічному технікуму

25

Відповідальний секретар

60

Існуюч. ліц. Пропонується
обсяг
встановити ліц.
обсяг

0601 Право
5.060101 Правознавство

Голова ДАК

60

Існуюч. ліц. Пропонується
обсяг
встановити ліц.
обсяг

0601 Право
5.060101 Правознавство
Одеському комерційному технікуму

150

50

В.О. Зайчук

Т.Є. Гайдукевич

75

