
 
 

Додаток  

до наказу МОН України  

від  01.11. 2010р.  № 2035 л 

  

                                                                 

Р І Ш Е Н Н Я  

ДЕРЖАВНОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ 

від 05 жовтня 2010 р. 

Протокол №  85 

 
1.  Про затвердження рішеннь експертних рад (з освіти, з культури, мистецтва і 

туризму, з менеджменту і торгівлі, з гуманітарних та соціальних наук, з права, з 

природничих та математичних наук, з енергетики та електроніки, з економіки, з 

механіки і транспорту, з матеріалознавства та архітектури та з державного управління) з 

ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів I-IV рівня підготовки фахівців: 
 

  

1.1.  За поданням експертних рад визнати акредитованими з напрямів (спеціальностей): 

 

Державні навчальні заклади 

 

1.1.1. Магістрів, спеціалістів, бакалаврів 

 

Національний технічний університет  

«Київський політехнічний інститут» 

  денна заочна 

0929 Біотехнологія   

8.092903 Екобіотехнологія 20 - 

 

 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова 

для Філії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова у м. Прага 

  денна заочна 

0305 Філологія   

6.030500 

(6.020303) 

Мова та література 50 50 

8.030501 Українська мова та література 5 5 

8.030502 Мова та література (англійська, німецька, французька, 

італійська, іспанська, російська, польська) 

10 10 

0401 Психологія   

6.040100 

(6.030102) 

Психологія 25 25 

8.040101 Психологiя 10 10 
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Харківський національний педагогічний університет  

імені Г.С.Сковороди 

  денна заочна 

0304 Право   

6.030402 Правознавство 100 - 

0601 Право   

7.060101 Правознавство 75 - 

8.060101  25 - 

 

 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

  денна заочна 

0903 Гірництво   

6.090300 

(6.050304) 

Видобування нафти і газу 25 - 

0501 Економіка і підприємництво   

7.050104 Фінанси 30 - 

7.050114 Оподаткування 50 - 

 

 

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

8.050104 Фінанси  25 - 

 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

  денна заочна 

0305 Філологія   

8.030505 Прикладна лінгвістика 20 - 

8.030506 Літературна творчість 20 - 

 

 

Волинський національний університет імені Лесі Українки 

  денна заочна 

0401 Психологія   

8.040101 Психологія   - до завершення циклу навчання для заочної 

форми навчання 

10 10 

 

 

Національна металургійна академія України 

  денна заочна 

0306 Менеджмент і адміністрування   

6.030601 Менеджмент 50 25 

0502 Менеджмент   

7.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 50 20 

8.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 15 - 
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Національний гірничий університет 

  денна заочна 

0921 Будiвництво   

6.092100 

(6.060101) 

Промислове i цивільне будівництво 50 - 

 

 

Вінницький національний аграрний університет 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

8.050102 Економічна кібернетика 25 - 

 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
  денна заочна 

0507 Електротехніка та електромеханіка   

6.050701 Електротехніка та електротехнології 50 25 

0601 Будівництво та архітектура   

6.060101 Будівництво 25 - 

 

 

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського 

  денна заочна 

0305 Філологія   

7.030507 Переклад (російська мова) 12 - 

8.030507  13 - 

 

 

Одеська національна академія харчових технологій 

  денна заочна 

0503 Торгівля         

7.050302 Товарознавство та експертиза в митній справі 50 10 

7.050301 Товарознавство та комерційна діяльність 15 - 

 

 

Державна академія статистики, обліку та аудиту  

Держкомстату України 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

7.050104 Фінанси 25 50 

8.050104 Фінанси     -   до завершення циклу навчання по заочній 

формі навчання 

50 50 

 

 

Державний економіко-технологічний університет транспорту 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

8.050107 Економіка підприємства 20 - 
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Харківський державний університет харчування та торгівлі 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

8.050103 Міжнародна економіка 15 - 

8.050104 Фінанси  15 - 

8.050108 Маркетинг 10 - 

 

 

Дніпропетровський державний аграрний університет 

Перепідготовка: денна заочна 

0502 Менеджмент   

7.050201 Менеджмент організацій - 50 

 

 

Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського 

  денна заочна 

0910 Електронні апарати   

7.091001 Виробництво електронних засобів 25 - 

7.091002 Бiотехнiчнi та медичнi апарати i системи 30 - 

0906 Електротехніка   

8.090603 Електротехнічні системи електроспоживання 5 - 

 

 

Закарпатський державний університет 

  денна заочна 

0201 Культура   

6.020107 
(6.140103) 

Туризм 40 20 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

  денна заочна 

0801 Геодезія та землеустрій   

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 30 - 

 

 

Запорізька державна інженерна академія 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

8.050106 Облік і аудит   - до завершення циклу навчання для заочної 

форми навчання 

15 15 

 

 

Бердянський державний педагогічний університет  

  денна заочна 

0101 Педагогічна освіта   

8.010106 Дефектологія  -   до завершення циклу навчання по заочній 

формі навчання 

5 5 

0203 Гуманітарні науки   

6.020302 Історія 50 30 
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0701 Фізика   

8.070101 Фiзика      -   до завершення циклу навчання по заочній 

формі навчання 

5 5 

0801 Математика   

8.080101 Математика     -   до завершення циклу навчання по заочній 

формі навчання 

5 5 

 

 

Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба 

  денна заочна 

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-

вимірювальні технології 

  

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 35 30 

0913 Метрологія та вимірювальна техніка   

7.091302 Метрологiя та вимірювальна техніка 15 15 

 

 

Республіканський вищий навчальний заклад  

«Кримський інженерно-педагогічний університет» 

  денна заочна 

0305 Філологія   

8.030502 Мова та література (кримськотатарська)  -   до завершення 

циклу навчання по заочній формі навчання 

5 5 

 

 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

для Донецького державного інституту здоров’я фізичного виховання і спорту 

  денна заочна 

0102 Фізичне виховання і спорт    

8.010203 Олiмпiйський та професiйний спорт 30 - 

 

 

Вищий навчальний заклад 

«Луганський державний інститут житлово-комунального господарства і будівництва» 

  денна заочна 

0921 Будівництво   

6.092100 

(6.060101) 

Промислове і цивільне будівництво  

(Будівництво) 

50 50 

 

 

Державний заклад 

«Луганський інститут праці та соціальних технологій» 

  денна заочна 

0502 Менеджмент   

7.050201 Менеджмент організацій 25 25 
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Прикарпатський юридичний інститут  

Львівського державного університету внутрішніх справ 

  денна заочна 

0601 Право   

7.060102 Правоохоронна діяльність - до завершення циклу навчання  160 100 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

для Чернівецького торговельно-економічного інституту  

Київського національного торговельно-економічного університету 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

8.050106 Облік і аудит    -   до завершення циклу навчання по 

заочній формі навчання 

35 75 

8.050107 Економіка підприємства    -   до завершення циклу 

навчання по заочній формі навчання 

35 75 

0201 Культура   

6.020107 
(6.140103) 

Туризм 30 30 

 

 

Національний авіаційний університет  

для Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету 

  денна заочна 

0801 Геодезія та землеустрій   

6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 25 - 

 

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

для Бурштинського енергетичного коледжу 

  денна заочна 

0905 Енергетика   

6.090500 

(6.050601) 

Теплоенергетика 30 10 

 

 

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 

 для Технічного коледжу  
Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 

  денна заочна 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура   

6.070106 Автомобільний транспорт 50 - 

 

 

Запорізький національний технічний університет  

для Запорізького електротехнічного коледжу  

Запорізького національного технічного університету 

  денна заочна 

0202 Мистецтво   

6.020207 Дизайн      -  до завершення циклу навчання  20 - 
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1.1.2. Молодших спеціалістів 

 

Національний авіаційний університет  

для Коледжу інформаційних технологій та землевпорядкування 

Національного авіаційного університету 

  денна заочна 

0709 Геодезiя, картографія та землевпорядкування        

5.070905 

(5.08010101) 

Геодезичнi роботи та експлуатацiя геодезичного 

обладнання 

75 - 

5.070906 

(5.08010102) 

Землевпорядкування 75 - 

5.070907 

(5.08010103) 

Картографiчнi роботи 25 - 

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Краснодонський промислово-економічний коледж» 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

5.050107 

(5.03050401) 

Економіка підприємства 25 25 

5.050113 

(5.03050702) 

Комерційна діяльність 25 - 

 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

для Коледжу  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  

  денна заочна 

0802 Прикладна математика   

5.080202 

(5.04030101) 

Прикладна  математика 30 - 

 

для Відділення коледжу  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в м.Новодністровську 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

5.050107 

(5.03050401) 

Економіка підприємства 30 - 

5.050111 

(5.03050901) 

Бухгалтерський облік 30 - 

0708 Екологія   

5.070803 

(5.04010602) 

Прикладна екологія 25 - 
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Комунальний вищий навчальний заклад 

«Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради 

  денна заочна 

0101 Педагогічна освіта   

5.01010201 

(5.010102) 

Початкова освіта 120 - 

5.01010101 

(5.010101) 

Дошкільна освіта 60 60 

 

 

Республіканський вищий навчальний заклад  

«Кримський гуманітарний університет» 

для «Економіко-гуманітарного коледжу» 

Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

5.050105 

(5.03050801) 

Банківська справа 30 - 

 

 

Одеський національний політехнічний університет 

для Одеського автомобільно-дорожнього коледжу 

  денна заочна 

0902 Інженерна механіка    

5.090204 

(5.05050301) 

Інструментальне виробництво 30 - 

 

 

Білоцерківський національний аграрний університет 

для  Маслівського аграрного технікуму імені П.Х. Гаркавого  

Білоцерківського національного аграрного університету 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

5.03050801 Фінанси і кредит 30 30 

 

 

Харківський індустріально-педагогічний технікум 

  денна заочна 

0101 Педагогічна освіта   

5.010104 

(5.01010401) 

Професiйне навчання. Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів 

30 15 

5.010104 

(5.01010401) 

Професiйне навчання. Електрифікація і автоматизація 

сільського господарства. 

30 10 

5.010104 

(5.01010401) 

Професiйне навчання. Організація обслуговування 

населення 

50 25 

5.010104 

(5.01010401) 

Професiйне навчання. Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд 

125 30 

5.010104 

(5.01010401) 

Професiйне навчання. Механізація сільського 

господарства 

100 15 

5.010104 

(5.01010401) 

Професiйне навчання. Монтаж і обслуговування 

внутрішніх санітарно-технічних систем та вентиляції 

60 15 
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Миргородський державний керамічний технікум імені М.В.Гоголя  

  денна заочна 

0401 Природничі науки   

5.04010602 

(5.070803) 

Прикладна екологія 30 15 

 

 

Луганське вище професійне училище автосервісу 

  денна заочна 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура   

5.07010602 

(5.090240) 

Обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів 50 - 

 

 

Державний навчальний заклад  

«Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська» 

  денна заочна 

0921 Будівництво   

5.092110 

(5.06010101) 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд 30 - 

 

 

Чернігівський державний механіко-технологічний технікум 

  денна заочна 

0916 Хімічна технологія та інженерія   

5.091619 

(5.05130107) 

Виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів 25 - 

 

 

Маріупольське музичне училище 

  денна заочна 

0202 Мистецтво   

5.02020401 

(5.020205) 

Музичне мистецтво 62 - 

 

 

Запорізьке державне музичне училище імені П. І. Майбороди 

  денна заочна 

0202 Мистецтво   

5.020205 

(5.02020401) 

Музичне мистецтво 104 - 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Кримське вище училище олімпійського резерву» 

  денна заочна 

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров`я людини   

5.01020101 Фiзичне виховання  20 - 
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Вище професійне училище №22 м. Сарни 

  денна заочна 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура   

5.07010602 

(5.090240) 

Обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів 60 - 

0921 Будівництво   

5.092110 

(5.06010101) 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд 30 - 

 

 

 

Вище професійне училище № 7 м. Калуша 

  денна заочна 

0601 Будівництво та архітектура   

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 30 - 

 

 

Кримський республіканський вищий навчальний учбовий заклад  

«Школа-студія при Кримському академічному російському драматичному театрі 

імені М. Горького» 

  денна заочна 

0202 Мистецтво   

5.020201 

(5.02020101) 

Театральне мистецтво 

(Акторське мистецтво) 

15 - 

 
 

Навчальні заклади інших форм власності 

 

1.1.3.  Магістрів, спеціалістів, бакалаврів 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський міжнародний університет» 

(Зареєстровано Святошинською районною у м. Києві державною 

адміністрацією рішення № 10721200000005415 від 04.03.2004 р.) 

  денна заочна 

0401 Психологія   

6.040100 

(6.030102) 

Психологія 45 40 

 

 

Вищий навчальний заклад 

 «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(Зареєстровано Подільською районною державною 

адміністрацією м. Києва рішення № 02125 від 07.05.1999 р.) 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

7.050104 Фінанси 30 35 

7.050106 Облік і аудит 30 35 
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для Луцького інституту розвитку людини  

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

  денна заочна 

0102 Фізичне виховання і спорт    

8.010202 Фізична реабілітація -   до завершення циклу навчання по 

заочній формі навчання та з перевіркою кадрового складу 

20 20 

0201 Культура   

7.020105 Документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть   - з 

перевіркою заочної форми навчання 

50 50 

0402 Соціологія   

6.040200 

(6.130102) 

Соціальна робота 50 - 

 

для Житомирського економіко-гуманітарного інституту 

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

  денна заочна 

0402 Соціологія   

7.040202 Соціальна робота 15 - 

 

для Вінницького соціально-економічного інституту 

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

  денна заочна 

0102 Фізичне виховання і спорт    

7.010202 Фізична реабілітація 40 40 

0201 Культура   

7.020105 Документознавство та інформаційна діяльність 20 20 

0402 Соціологія   

7.040202 Соціальна робота 30 30 

 

для Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

  денна заочна 

0305 Філологія   

7.030507 Переклад 15 15 

8.030507 Переклад   -   до завершення циклу навчання по заочній 

формі навчання 

10 10 

0502 Менеджмент   

7.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 15 15 

 

для Хмельницького  інституту соціальних технологій 

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

  денна заочна 

0401 Психологія   

7.040101 Психологiя 30 30 
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для Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій 

Вищого навчального закладу   

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  

  денна заочна 

0102 Фізичне виховання і спорт    

7.010202 Фізична реабілітація 20 20 

0402 Соціологія   

7.040202 Соціальна робота 40 40 

0708 Екологія   

7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища 20 20 

 

 

Міжнародний гуманітарний університет 

(Зареєстровано виконавчим комітетом Одеської міської ради рішення  

  № 15561050009008937 від 21.09.2007 р.) 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030504 Економіка підприємства 50 - 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Український гуманітарний інститут» 

(Зареєстровано виконавчим комітетом Бутанської міської ради Київської області,  

рішення № 13261070004000236 від 11.01.2008 р.) 

  денна заочна 

0203 Гуманітарні науки   

6.020303 

(6.030500) 

Філологія   

Мова та література (англійська) 

35 25 

7.030502 Мова та література (англійська) 25 20 

0501 Економіка і підприємництво   

6.050100 

(6.030508) 

Фінанси 

(Фінанси і кредит) 

30 40 

7.050104 Фінанси 30 30 

6.050100 

(6.030507) 

Маркетинг    -  до завершення циклу навчання 20 20 

7.050108 Маркетинг    -  до завершення циклу навчання 20 20 
 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Рівненський інститут слов’янознавства  

Київського славістичного університету» 

 (Зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської рад,   

рішення №16081050001001593 від 14.06.2005р.) 

  денна  

0303 Історія   

8.030301 Iсторiя 10  
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Вінницький кооперативний інститут 

(Зареєстровано виконавчим комітетом Вінницької міської ради  

рішення № 11741450000006932 від 09.07.2008 р.) 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

7.050106 Облік і аудит 30 - 

 

 

Вищий заклад освіти 

Донецький інститут підприємництва м. Донецька 

/Товариство з обмеженою відповідальністю, колективна форма власності/ 

  (Зареєстровано виконавчим комітетом Донецької міської ради рішення 

№ 12661200000009788 від 22.10.1997 р.) 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030504 Економіка підприємства 30 30 

6.030508 Фінанси і кредит 40/20 55/30 

7.050104 Фінанси 40/20 55/30 

0306 Менеджмент і адміністрування   

6.030601 Менеджмент 110 110 

0502 Менеджмент   

7.050201 Менеджмент організацій 110 110 

 

 

Вищий навчальний заклад 

«Університет економіки і управління» 

(Зареєстровано Сімферопольською міською радою АРК рішення  

№1882120000003036 від 28.01.1998 р.) 

  денна заочна 

0306 Менеджмент і адміністрування   

6.030601 Менеджмент 90 120 

0501  Економіка і підприємництво   

7.050104 Фінанси 120 170 

7.050106 Облік і аудит 75 180 

7.050107 Економіка підприємства 75 105 

7.050108 Маркетинг 30 60 

7.050102 Економічна кібернетика 30 50 

8.050102                         Економічна кібернетика    - до завершення циклу навчання 15 15 

0502 Менеджмент   

7.050201 Менеджмент організацій 75 75 

8.050201 Менеджмент організацій   - до завершення циклу навчання 20 20 

 

для Керченського факультету економіки та менеджменту 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030504 Економіка підприємства 30 - 

6.030508 Фінанси і кредит 30 - 

6.030509 Облік і аудит 30 - 

 

 

 



Рішення ДАК від 05.10.2010р. протокол  №85 

 

 

14 

 

для Севастопольського факультету економіки та інформаційних технологій 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030502 Економічна кібернетика 30 30 

6.030504 Економіка підприємства 30 30 

6.030509 Облік і аудит 30 30 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Український морський інститут» 

(Зареєстровано Гагарінською районною державною 

адміністрацією у м. Севастополі рішення № 10761020000001046 від 29.12.2005р.) 

  денна заочна 

0203 Гуманітарні науки   

6.020303 

(6.030500) 

Філологія    -  до завершення циклу навчання 35 - 

1004 Транспортні технології   

6.100400 

(6.070101) 

Організація перевезень і управління на морському 

транспорті 

75 - 

1003 Судноводiння і енергетика суден   

6.100300 

(6.070104) 

Судноводіння 40 40 

6.100300 

(6.070104) 

Експлуатація суднових енергетичних установок 35 35 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Ізмаїльський інститут водного транспорту» 

(Зареєстровано виконкомом Ізмаїльської міської ради  

рішення № 15901440000002955 від 12.08.2009) 

  денна заочна 

1004 Транспортні технології   

6.100400 

(6.070101) 

Організація перевезень і управління на водному 

транспорті 

50 - 

 

 

Вищий навчальний заклад жіночий педагогічний коледж «Бет-Хана» 

(Зареєстровано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради   

рішення №. 12241200000032553 від 21.06.1995  ) 

  денна заочна 

0101 Педагогічна освіта   

6.010102 Початкова освіта 25 15 

6.010101 Дошкільна освіта 25 15 

 

 

 

 

 

 

 



Рішення ДАК від 05.10.2010р. протокол  №85 

 

 

15 

1.1.4. Молодших спеціалістів 

 

Вищий навчальний заклад  

«Київський економічний інститут менеджменту» 

у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

для Структурного підрозділу  

«Економіко-управлінського коледжу» 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємство   

5.050104 

(5.03050801) 

Фінанси 

(Фінанси і кредит) 

75 - 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Коледж міжнародної торгівлі» 

(Зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією  

рішення № 10701070002015668 від 03.10.2006 р.) 

  денна заочна 

0601 Право   

5.060101 Правознавство     -   до завершення циклу навчання по 

заочній формі навчання 

50 50 

 

 

Білгород-Дністровський кооперативний технікум 

  (Зареєстровано виконавчим комітетом  Білгород-Дністровської міської ради  

 рішення №15521200000001086 від 04.06.2007 р.) 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

5.050111  

(5.03050901) 

Бухгалтерський облік 25 25 

0503 Торгiвля         

5.050301 

(5.03051001) 

Товарознавство та комерційна діяльність 50 25 

 

 
 

 

1.2.  За поданням експертних рад надати ліцензії на провадження освітньої діяльності з 

напрямів (спеціальностей) i ліцензованими обсягами прийому (осіб) на підготовку:  

 

Державні навчальні заклади 

 

1.2.1. Магістрів, спеціалістів, бакалаврів 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

  денна заочна 

 Специфічні категорії   

8.000009 Управління навчальним закладом 75 - 
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Донецький національний технічний університет  

  денна заочна 

0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-

вимірювальні технології 

  

6.051002 Метрологія, стандартизація та сертифікація 30 30 

 

 

Національний гірничий університет 

  денна заочна 

0921 Будiвництво   

7.092101 Промислове i цивільне будівництво 35 - 

8.092101  15 - 

 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

  денна заочна 

0304 Міжнародні відносини   

8.030406 Міжнародний бізнес 30 - 

 

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

  денна заочна 

0709 Геодезiя, картографія та землевпорядкування        

8.070904 Землевпорядкування та кадастр 10 - 

 Специфічні категорії    

7.000008 Енергетичний менеджмент 50 - 

 

 

Тернопільський національний економічний університет  

  денна заочна 

0302 Міжнародні відносини   

6.030204   Міжнародна інформація 30 - 

0307 Туризм   

6.030701 
(6.140103) 

Організація туристичного обслуговування 75 50 

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Запорізький національний університет» 

Міністерства освіти і науки України 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030505 Управління персоналом та економіка праці 30 - 

0504 Туризм   

7.050401 Туризм 25 25 

8.050401  15 - 
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Одеська національна академія харчових технологій  

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030507 Маркетинг 30 - 

за рахунок зменшення ліцензованого обсягу спеціальностей 

 (за денною формою): 

Існуючий 

ліц. обсяг 

Встановити 

ліц. обсяг 

6.030504 Економіка підприємства 100 90 

6.030509 Облік і аудит 150 130 

 

 

Сумський державний університет 

  денна заочна 

0601 Право   

7.060101 Правознавство 50 - 

 

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя  

  денна заочна 

0303 Історія   

7.030301 Iсторiя 15 - 

8.030301 Iсторiя 10 - 

 

 

Кременчуцький державний університет  

імені Михайла Остроградського 

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

7.050104 Фінанси 40 25 

 

Запорізька державна інженерна академія 

  денна заочна 

0507 Електротехніка та електромеханіка   

6.050701 Електротехніка та електротехнології 50 30 

 

 

Приазовський державний технічний університет  

  денна заочна 

 Специфічні категорії   

8.000001 Якість, стандартизація та сертифікація 12 - 

0902 Інженерна механіка   

8.090204 Інструментальне виробництво 10 10 

0901 Інженерне матеріалознавство   

8.090103 Композиційні та порошкові матеріали, покриття 10 5 

8.090104 Металознавство 10 5 

 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет  

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

7.050108 Маркетинг 25 - 

8.050108  25 - 
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Київський університет імені Бориса Грінченка 

  денна заочна 

0101 Педагогічна освіта   

6.010105 Корекційна освіта  (логопедія) 25 - 

 

 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

  денна заочна 

0203 Гуманітарні науки   

6.020303 Філологія    (Мова та література (англійська) 30 - 

6.020303 Філологія    (Українська мова та література) 30 - 

 

 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 

  денна заочна 

 Специфічні категорії   

8.000009 Управління навчальним закладом 10 5 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Університет менеджменту освіти» 

для Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників 

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 

  денна заочна 

 Специфічні категорії   

8.000009 Управління навчальним закладом 50 - 

 

 

Українсько-Російський інститут (філія)  

Московського державного відкритого університету в м. Чернігові 

 денна заочна 

Спеціалістів за програмами Російської Федерації   

030501 Юриспруденція 50 - 

 

 

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова   

для Філії Московського державного університету  

імені М.В.Ломоносова  у місті Севастополі 
 

Спеціалістів за програмами Російської Федерації  

за спеціальністю: 

денна 

010501 «Прикладна математика та інформатика» 35 

010701 «Фізика»  25 

020401 «Географія»  (Росії) 35 
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Державний вищий навчальний заклад  

«Українська академія бізнесу та підприємництва» 

для Факультету бізнесу УАБП 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030508 Фінанси і кредит 40 - 

6.030504 Економіка підприємства 30 - 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Запорізький національний університет» 

Міністерства освіти і науки України  

для Кримського факультету  

Державного вищого навчального закладу 

«Запорізький національний університет» 

Міністерства освіти і науки України 

  денна заочна 

0302 Гуманітарні науки   

6.020303 Філологія  30 - 

 

 

Фізико-технічний навчально-науковий центр 

Національної академії наук України 
 

Магістрів за програмами Російської Федерації 
денна 

з напряму 511600 «Прикладні математика і фізика»за спеціальностями  

010629 

(511629) 

Фізична металургія 7 

010646 

(511646) 

Квантова електроніка і основи квантових оптичних систем 5 

010656 

(511656) 

Математичні та інформаційні технології 8 

010678 

(511678) 

Фізична металургія та матеріалознавство 8 

010683 

(511683) 

Молекулярна фізіологія та біофізика 7 

 

 

 

1.2.2. Молодших спеціалістів 

 

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя 

для Технічного коледжу  

Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя 

  денна заочна 

0307 Туризм   

5.03070101 
(5.14010301) 

Туристичне обслуговування 50 - 
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Луцький національний технічний університет 

для Любешівського технічного коледжу 

 Луцького національного технічного університету 

  денна заочна 

0601 Будівництво та архітектура   

5.06010115 Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 30 - 

 

для Технічного коледжу  

Луцького національного технічного університету 

  денна заочна 

0507 Електротехніка та електромеханіка   

5.05070103 Електропостачання 25 - 

 

 

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова 

для Коледжу зв’язку та інформатизації  

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

5.03050802 Оціночна діяльність 30 - 

 

 

Донецький державний технікум технологій та дизайну 

  денна заочна 

0202 Мистецтво   

5.02020701 Дизайн 25 - 

 за рахунок спеціальності: 
Існуючий 

ліц. обсяг 

Встановити 

ліц. обсяг 

0516 Текстильна та легка промисловість денна денна 

5.05160201 Швейне виробництво 50 25 

 

 

Криворізький технічний університет 

для Криворізького автотранспортного технікуму 

  денна заочна 

0507 Електротехніка та електромеханіка   

5.05070205 Обслуговування і ремонт електроустаткування 

автомобілів і тракторів 

30 - 

 за рахунок спеціальності: 
Існуючий 

ліц. обсяг 

Встановити 

ліц. обсяг 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура денна денна 

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 120 90 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

для Відокремленого підрозділу  

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Бахчисарайський будівельний технікум» 

  денна заочна 

0601 Будівництво та архітектура   

5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр 25 - 
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Тернопільське вище професійне училище №4 імені Михайла Паращука 

  денна заочна 

0601 Будівництво та архітектура   

5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд 30 - 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Тульчинське училище культури» 

  денна заочна 

0307 Туризм   

5.03070101 
(5.14010301) 

Туристичне обслуговування 25 - 

 

 

Маріупольське музичне училище 

  денна заочна 

0202 Мистецтво   

5.02020101 Акторське мистецтво 10 -  
 

 

 

Навчальні заклади інших форм власності 

 

1.2.3. Магістрів, спеціалістів, бакалаврів 

 

Вищий навчальний заклад  

«Університет економіки та права «Крок»  

(зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією  

рішення № 12679 від 09.09.2003р.) 

  денна заочна 

0401 Психологія   

8.040101 Психологiя 25 - 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Європейський університет» 

(зареєстровано Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією 

 рішення № 10721050002000267 від 26.07.1999р.) 

  денна заочна 

0708 Екологія   

7.070801 Екологія та охорона навколишнього середовища 30 25 

 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(Зареєстровано виконкомом Полтавської міської ради 

рішення  № 15881050008008129 від 22.04.2010 ) 

  денна заочна 

 Специфічні категорії   

8.000013 Бізнес-адміністрування 25 - 
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0201 Культура   

6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність 50 50 

 

 

«Класичний приватний університет» 

 (зареєстровано виконкомом Запорізької міської ради  

рішення № 11037770009002167 від 28.11.2007) 

  денна заочна 

0202 Мистецтво   

6.020207 Дизайн 30 - 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Рівненський інститут слов’янознавства  

Київського славістичного університету» 

 (Зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської ради  

рішення №16081050001001593 від 14.06.2005р.) 

  денна заочна 

0305 Філологія   

8.030502 Мова та література (англійська, німецька, французька; 

друга-польська, чеська, словацька) 

20 - 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Південно-Український інститут бізнесу» 

(Зареєстровано виконавчим комітетом Токмацької міської ради  

рішення № 116/5 від 25.03.2002 р.) 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030509 Облік і аудит 50 - 

 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій » 

 (Зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради  

рішення №11031050004000299  від 23.05.2005р.) 

  денна заочна 

0305 Філологія   

8.030507 Переклад 10 - 

0501 Економіка і підприємництво   

8.050114 Оподаткування  20 - 

0921 Будiвництво   

7.092101 Промислове i цивільне будівництво 50 50 
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Приватний вищий навчальний заклад 

“Український морський інститут” 

(Свідоцтво № 10761020000001046 від 29.12.2005 р. видане Гагарінською  

райдержадміністрацією м. Севастополя) 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

6.030510 Товарознавство і  торговельне підприємництво   

з перевіркою через рік 

30 - 

 

 

1.2.4. Молодших спеціалістів 

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП» 

для Коледжу «Інтелект»  

Приватного вищого навчального закладу  «Бориспільський інститут муніципального  

менеджменту і управління персоналом» 

(Зареєстрований виконавчим комітетом Бориспільської міської ради  

рішення № 13541030007000323 від 08.05.2009 р.) 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

5.03050801 Фінанси і кредит 20 - 

5.03050901 Бухгалтерський облік 20 - 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Кримський інститут економіки та господарського права» 

для Севастопольського економіко-правового коледжу 

 Приватного вищого навчального закладу  

«Кримський інститут економіки та господарського права» 

(Зареєстровано виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради Автономної 

Республіки Крим рішення №18821030012006657 від 18.02.2010) 

  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

5.03050401 Економіка підприємства 25 - 

5.03050801 Фінанси і кредит 25 - 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Південно-Український інститут бізнесу» 

(Зареєстровано виконавчим комітетом Токмацької міської ради  

рішення № 116/5 від 25.03.2002 р.) 

для Структурного підрозділу «Економічний технікум» 
  денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво   

5.03050801 Фінанси і кредит 25 - 

 

 

 

 

 



Рішення ДАК від 05.10.2010р. протокол  №85 

 

 

24 

1.3.  За рішенням ДАК відмовити в наданні ліцензії на підготовку: 

 

1.3.1. Магістрів 
 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

  денна заочна 

 Специфічні категорії   

8.000005 Педагогіка вищої школи 30 - 

 

 

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі  

для Одеського інституту фінансів  

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі  

  денна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

8.050104 Фінанси 25 - 

8.050106 Облік і аудит 25 - 
 

 

 

1.4.  За рішенням експертної ради та рішенням ДАК відмовити в наданні ліцензії на 

підготовку: 
 

1.4.1. Магістрів, спеціалістів 

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

  денна заочна 

0503 Торгiвля         

7.050303 Експертиза товарів та послуг 

Експертиза товарів та послуг 

40 - 

8.050303 10 - 

 

 

 

2.  За поданням експертної ради надати ліцензії на провадження освітньої діяльності з 

підготовки громадян України та іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади та 

підготовки іноземних громадян за акредитованими напрямами (спеціальностями): 

 

Державні навчальні заклади 
 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донецький національний технічний університет» 
 

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади 
 

Всього на рік 75 

(Термін дії – 10 років) 

 

Національна металургійна академія України 
 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами  

(спеціальностями) 

 

Всього на рік 75 

(Термін дії – 10 років) 
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Полтавський національний технічний університет  

імені Юрія Кондратюка 
 

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади 
 

Всього на рік 75 

(Термін дії – 10 років) 

 

Київський інститут музики імені Р. М. Глієра 
 

Підготовка іноземців за базовим акредитованим напрямом 0202 «Мистецтво» 
 

Всього на рік 55 

                                                                                                       (Термін дії – 5 років) 

 

Закарпатський державний університет 
 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України   
 

Всього на рік 250 

(Термін дії – 5 років) 

 

Буковинський державний медичний університет 
 

Підготовка  іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади 
 

Всього на рік 120 

(Термін дії – 5 років) 

 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

 імені Богдана Хмельницького 
 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України   
 

Всього на рік 300 

(Термін дії – 5 років) 

 

Бердянський державний педагогічний університет 
 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України   
 

Всього на рік 200 

(Термін дії – 5 років) 

 

Донбаська державна машинобудівна академія 
 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами  

(спеціальностями) 

 

Всього на рік 120 

                                                                                                       (Термін дії – 5 років) 

 

Академія військово-морських сил імені П. С. Нахімова 
 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами  

(спеціальностями) 

 

Всього на рік 30 

                                                                                                       (Термін дії – 5 років) 
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Запорізький національний технічний університет 

для Азовського регіонального інституту управління 

Запорізького національного технічного університету 
 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України   
 

Всього на рік 150 

(Термін дії – 5 років) 

 

Національний авіаційний університет 

для Київського радіомеханічного коледжу  

Національного авіаційного університету 
 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України   
 

Всього на рік 200 

(Термін дії – 5 років) 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Дніпропетровський індустріальний коледж» 
 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України   
 

Всього на рік 350 

(Термін дії – 5 років) 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Дніпропетровський транспортно-економічний коледж» 
 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України   
 

Всього на рік 750 

(Термін дії – 5 років) 

 

 

Національний університет харчових технологій 

для Сумського технікуму харчової промисловості 

Національного університету харчових технологій 
 

Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України   
 

Всього на рік 150 

(Термін дії – 5 років) 

 

Київське державне хореографічне училище 
 

Підготовка іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами  

(спеціальностями) 

 

Всього на рік 10 

                                                                                                       (Термін дії – 5 років) 
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Навчальні заклади інших форм власності 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський міжнародний університет» 

(Зареєстровано Святошинською районною державною адміністрацією м. Києва  

за № 10721200000005415 від 04.03.2004 р.) 
 

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади  

Всього на рік 100 

Підготовка    іноземних громадян за базовими акредитованими 

напрямами  (спеціальностями) 

 

Всього на рік 100 

(Термін дії – 5 років) 
 

 

3. За поданням експертної ради надати ліцензії на провадження освітньої діяльності з 

напрямів (спеціальностей) i ліцензованими обсягами прийому (осіб) на підвищення 

кваліфікації фахівців: 

Державні навчальні заклади 

 

Державний заклад 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет  

імені К.Д. Ушинського» 
 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за галуззю знань 0101 

Педагогічна освіта з напряму  6.010103 Технологічна освіта 

 

Всього на рік  150 

Підвищення кваліфікації  фахівців за галуззю знань 1801 Специфічні категорії 

Управління навчальним закладом 

 

Всього на рік  250 

Підвищення кваліфікації  фахівців за галуззю знань 0102 Фізичне виховання, 

спорт і здоров'я людини з напряму 6.010201 Фізичне виховання* 

 

Всього на рік  150 

Підвищення кваліфікації за галуззю знань 0202 «Мистецтво» за напрямом 

підготовки 6.020202 «Хореографія»* 

 

Всього на рік 150 

 

 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти 
 

Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників та керівників закладів освіти 
 

Всього на рік  4500 

 

 

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників   
 

Всього на рік  6000 
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Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

імені К.Д. Ушинського 
 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників   
 

Всього на рік  5000 

 

 

Московський державний університет імені М.В.Ломоносова   

для Філії Московського державного університету  

імені М.В.Ломоносова  у місті Севастополі 
 

Підвищення кваліфікації фахівців за програмами Російської Федерації  

за спеціальністю:   

010501 «Прикладна математика та інформатика» 

 

Всього на рік 20 

020401 «Географія» (Росії)  

Всього на рік 25 

 

 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 
 

Підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій – керівних 

працівників та спеціалістів зайнятості з галузі знань (напряму підготовки) 1501 

«Державне управління» 

 

 

Всього на рік 2500 

 

 

Херсонський юридичний інститут  

Харківського національного університету внутрішніх сил 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ за базовими 

напрямами 

 

Всього на рік (осіб) 250 

 

 

Комунальний навчальний заклад «Івано-Франківський обласний центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузь знань 

(напрям підготовки) 1501 «Державне управління» 

 

 

Всього на рік 1500 

 

 

Заклад післядипломної освіти «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій при Київській ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ» 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузь знань 

(напрям підготовки) 1501 «Державне управління» 

 

 

Всього на рік 2000 
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Комунальний навчальний заклад «Рівненський обласний центр перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузь знань 

(напрям підготовки) 1501 «Державне управління» 

 

 

Всього на рік 2000 

 

 

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій Житомирської обласної державної адміністрації та  

Житомирської обласної ради 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузь знань 

(напрям підготовки) 1501 «Державне управління» 

 

 

Всього на рік 2000 

 

 

Комунальний навчальний заклад «Чернівецький регіональний центр перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузь знань 

(напрям підготовки) 1501 «Державне управління» 

 

 

Всього на рік 2500 

 

 

Державний навчальний заклад «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації» 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузь знань 

(напрям підготовки) 1501 «Державне управління» 

 

 

Всього на рік 1800 

 

 

Комунальний заклад «Севастопольський центр перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій» 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузь знань 

(напрям підготовки) 1501 «Державне управління» 

 

 

Всього на рік 2000 
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Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій 
 

Підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузь знань 

(напрям підготовки) 1501 «Державне управління» 

 

 

Всього на рік 2500 

 

 

 

4.  За поданням експертних рад змінити ліцензовані обсяги прийому вищим 

навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки: 
 

Державні навчальні заклади  
 

4.1.  Магістрів, спеціалістів, бакалаврів 
 

Львівська національна академія мистецтв 
Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0201 Культура     

6.020101 Культурологія 10 10 30 15 

6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності 10 10 30 15 

 

 

Львівська державна фінансова академія 
Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030502 Економічна кібернетика 50 - 50 25 

6.030508 Фінанси і кредит 180 180 180 155 

6.030509 Облік і аудит 50 50 50 50 

0501 Економіка і підприємництво     

7.050102 Економічна кібернетика 35 25 25 10 

8.050102  15 - 25 15 

7.050104 Фінанси 110 150 100 130 

8.050104  40 20 50 40 

7.050106 Облік і аудит 35 25 25 15 

8.050106  15 15 25 25 

 

 

4.2. Молодших спеціалістів 
 

Київський фінансово-економічний коледж 

Національного університету державної податкової 

служби України 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво     

5.03050801 Фінанси і кредит 230 - 300 - 

0304 Право     

5.03040101 Правознавство 180 - 290 - 
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Чортківське обласне педагогічне училище  

імені Олександра Барвінського 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0101 Педагогічна освіта     

5.01010201 

(5.010102) 

Початкова освіта 

 

150 - 210 - 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Тернопільський державний медичний університет 

 імені І. Я. Горбачевського» 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

 

Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі 

навчальні заклади 

  

Всього  на рік 50 100 

 

 

Навчальні заклади інших форм власності 

 

4.3.  Бакалаврів 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

“Український морський інститут” 

(Свідоцтво № 10761020000001046 від 29.12.2005 р. 

видане Гагарінською райдержадміністрацією  

м. Севастополя) 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

1401 Сфера обслуговування     

6.140101 Готельно-ресторанна справа  з перевіркою 

через рік 

25 - 75 - 

 

 

 

 

5.  Відповідно до п.15 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів щодо 

акредитації за рівнем і статусом та за висновками експертних комісій визнати 

акредитованими: 

Державні навчальні заклади 
 

за ІV рівнем 
чергова: 

Запорізька державна інженерна академія  

 

за ІІІ рівнем 
чергова: 

Мукачівський державний університет 

 

за І рівнем 
чергова: 

Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака 
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Навчальні заклади інших форм власності 
 

за ІV рівнем 
чергова: 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Європейський університет» 

 

за ІІІ рівнем 
вперше: 

Обласний комунальний вищий навчальний заклад  

«Інститут підприємництва «Стратегія» 

 

 

 

6.  Перерозподілити ліцензовані обсяги прийому в межах загального ліцензованого 

обсягу вищим навчальним закладам на провадження освітньої діяльності з підготовки: 

 

Державні навчальні заклади  
 

6.1. Спеціалістів, бакалаврів 
 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

Підготовка бакалаврів та спеціалістів за заочною формою навчання в межах 

ліцензованого обсягу університету: 

 

для Навчально-консультаційного центру м. Маріуполь 

Харківського національного університету радіоелектроніки 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

6.050102 Комп’ютерна інженерія - 75 - - 

6.050103 Програмна інженерія - 30 - - 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та 

зв’язок 

    

6.050902 Радіоелектронні апарати - 35 - - 

6.050903 Телекомунікації  - 80 - - 

 

для Навчально-консультаційного центру м. Новоград-Волинський 

Харківського національного університету радіоелектроніки 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та 

зв’язок 

    

6.050901 Радіотехніка  - 45 - - 

6.050902 Радіоелектронні апарати - 20 - - 

      

для Навчально-консультаційного центру м. Антрацит 

Харківського національного університету радіоелектроніки 
 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та 

зв’язок 

    

6.050901 Радіотехніка - 20 - 30 

6.050902 Радіоелектронні апарати - 20 - 25 
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0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

6.050103 Програмна інженерія - 50 - 60 

      

для Навчально-консультаційного центру м. Донецьк 

Харківського національного університету радіоелектроніки 
 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та 

зв’язок 

    

6.050902 Радіоелектронні апарати - 40 - 50 

6.050903 Телекомунікації  - 25 - 45 
 

для Навчально-консультаційного центру м. Артемівськ 

Харківського національного університету радіоелектроніки 
 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

6.050103 Програмна інженерія - 25 - 30 

      

для Навчально-консультаційного центру м. Олександрія 

Харківського національного університету радіоелектроніки 
 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

6.050103 Програмна інженерія - 20 - 30 

      

для Навчально-консультаційного центру м. Сімферополь 

Харківського національного університету радіоелектроніки 
 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

6.050102 Комп’ютерна інженерія - 45 - 65 

6.050103 Програмна інженерія - 20 - 25 

0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та 

зв’язок 

    

6.050903 Телекомунікації  - 40 - 50 

 

 

Державний заклад 

«Луганський національний університет  

імені Тараса Шевченка» 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030510 Товарознавство і торговельне 

підприємництво 

60 60 60 90 

0307 Туризм     

6.030701 Організація туристичного обслуговування 25 25 75 75 

6.030702 Організація готельного обслуговування 25 25 75 75 

0401 Природничі науки     

6.040101 Хімія  90 90 40 40 

0402 Фізико-математичні науки     

6.040203 Фізика 60 60 60 30 

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини     

6.010203 Здоров’я людини 100 140 50 90 
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Національна металургійна академія України 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0101 Педагогічна освіта     

6.010104 Професійна освіта (за профілем) 50 50 25 25 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030502 Економічна кібернетика 75 100 50 75 

0306 Менеджмент і адміністрування     

6.030601 Менеджмент 120 120 100 75 

0401 Природничі науки     

6.040106 Екологія  охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

75 75 50 50 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

6.050101 Комп’ютерні науки 100 100 100 75 

0504 Металургія та матеріалознавство     

6.050401 Металургія 585 510 585 410 

6.050402 Ливарне виробництво 100 100 75 100 

6.050403 Інженерне матеріалознавство 150 80 125 50 

0505 Машинобудування та матеріалообробка     

6.050502 Інженерна механіка 50 150 50 125 

6.050503 Машинобудування  250 225 150 150 

0506 Енергетика та енергетичне 

машинобудування 

    

6.050601 Теплоенергетика 100 100 100 50 

0513 Хімічна технологія та інженерія     

6.051301 Хімічна технологія 100 100 75 50 

      

для Криворізького металургійного факультету 
 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030504 Економіка підприємства - 75 - 25 

 

 
Державний вищий навчальний заклад 

«Запорізький національний університет»  

Міністерства освіти і науки України  

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

  

Перепідготовка:   

0102 Фiзичне виховання і спорт   

7.010203 Олiмпiйський та професiйний спорт 5 10 

7.010202 Фiзична реабiлiтацiя 5 10 

0401 Психологія   

7.040101 Психологiя 15 20 

0501 Економіка і підприємництво   

7.050102 Економічна кібернетика 10 5 

7.050104 Фінанси 60 15 

0502 Менеджмент   

7.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності 

25 10 

0601 Право   

7.060101 Правознавство 10 50 
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0704 Біологія   

7.070402 Біологія 5 10 

 

 

Севастопольський національний університет ядерної 

енергії та промисловості 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

заочна заочна 

0906 Електротехніка   

7.090603 Електротехнічні системи 

електроспоживання 

55 80 

Перепідготовка:   

0906 Електротехніка   

7.090603 Електротехнічні системи 

електроспоживання 

25 - 

 

 

Сумський державний університет  

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0203 Гуманітарні науки     

6.020303 Філологія   100  50 

0304 Право     

5.03040101 Правознавство 100  90  

0305 Економіка та підприємництво     

6.030508 Фінанси і кредит 150  130  

0401 Природничі науки     

6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

80 80 50 70 

0505 Машинобудування та матеріалообробка     

6.050502 Інженерна механіка 150 265 130 250 

6.050503 Машинобудування 90 215 75 200 

0506 Енергетика та енергетичне 

машинобудування 

    

6.050601 Теплоенергетика  75  50  

0507 Електротехніка та електромеханіка     

6.050701 Електротехніка та електротехнології 50  40  

0513 Хімічна технологія та інженерія     

6.051301 Хімічна технологія 50  35  

  Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

0305 Економіка та підприємництво вечірня вечірня 

6.030504 Економіка підприємства 50 30 
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В межах загального ліцензованого обсягу університету: 

 

для Конотопського інституту Сумського державного університету 
 

  Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

  денна заочна денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030504 Економіка підприємства 35  25  

6.030508 Фінанси і кредит 45  30  

0403 Системні науки та кібернетика     

6.040302 Інформатика  25  15 

      

для Шосткинського інституту Сумського державного університету 
 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030504 Економіка підприємства 40  30  

6.030508 Фінанси і кредит 30  25  

0401 Природничі науки     

6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

 20  10 

0505 Машинобудування та матеріалообробка     

6.050502 Інженерна механіка  15  10 

0513 Хімічна технологія та інженерія     

6.051301 Хімічна технологія 50  35  

      

для Навчально-консультаційного пункту м. Ромни  
 

0505 Машинобудування та матеріалообробка     

6.050502 Інженерна механіка  15  10 

      

для Навчально-консультаційного пункту м. Прилуки 
 

0403 Системні науки та кібернетика     

6.040302 Інформатика  25  15 

0505 Машинобудування та матеріалообробка     

6.050502 Інженерна механіка  15  10 

 

 

Донбаська державна машинобудівна академія  

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

заочна заочна 

0501 Економіка і підприємництво   

7.050102 Економічна кібернетика 10 - 

0904 Металургія   

7.090403 Ливарне виробництво чорних i кольорових 

металiв 

65 45 

0922 Електромеханіка   

7.092203 Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод 

60 90 
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Одеська державна академія будівництва та 

архітектури 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0921 Будiвництво     

7.092108 Теплогазопостачання і вентиляція 110 100 110 90 

0926 Водні ресурси     

7.092601 Водопостачання та водовiдведення 50 50 50 40 

Перепідготовка:     

0921 Будiвництво     

7.092108 Теплогазопостачання і вентиляція - 10 - 20 

0926 Водні ресурси     

7.092601 Водопостачання та водовiдведення - 10 - 20 

 

 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Підготовка іноземних громадян за акредитованими напрямами 

(спеціальностями): 

Існуючий 

ліц. обсяг   

Встановити 

ліц. обсяг з 

підготовки  

іноземних 

громадян 

Всього на рік 500 500 

 Існуючий 

ліц. обсяг з 

підготовки 

 

8.000002 Інтелектуальна власність 45 +5 

8.000008 Енергетичний менеджмент 10 +5 

8.050106 Облiк i аудит 30 +5 

8.050107 Економiка пiдприємства 20 +10 

8.050108 Маркетинг 30 +20 

8.050201 Менеджмент організацій 30 +15 

8.050206 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 30 +40 

8.050209 Менеджмент інноваційної діяльності 30 +10 

6.050304 Нафтогазова справа 65 +100 

6.070106 Автомобільний транспорт 50 +5 

8.080401 Iнформацiйнi управляючі системи та технології 15 +15 

8.080403 Програмне забезпечення автоматизованих систем 10 +40 

7.090217 Обладнання нафтових i газових промислiв 40 +40 

8.090202 Технологiя машинобудування 15 +5 

7.090304 Видобування нафти і газу 25 +100 

8.090615 Системи управління виробництвом і розподілом 

електроенергії 

10 +10 

8.090804 Фізична та біомедична електроніка 5 +15 

8.091604 Хiмiчна технологiя палива i вуглецевих матерiалiв 5 +50 

8.092901 Промислова біотехнологія 5 +10 
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6.2. Молодшого спеціаліста 
 

Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-

економічний технікум Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка» 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0202 Мистецтво     

5.02020501 Образотворче  мистецтво 25 25 - - 

5.02020701 Дизайн 75 75 100 100 

 

 

Навчальні заклади інших форм власності 
 

6.3.  Бакалаврів, молодших спеціалістів 
 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Європейський університет» 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030504 Економіка підприємства 435 810 420 795 

6.030508 Фінанси і кредит 965 1025 940 1000 

6.030509 Облік і аудит 235 800 235 780 
      

(для Бізнес-коледжу) 

0201 Культура     

5.02010501 Діловодство 50 - 40 - 

0305 Економіка та підприємництво     

5.03050401 Економіка підприємства 60 - 120 - 

5.03050801 Фінанси і кредит 110 - 145 - 

5.03050901 Бухгалтерський облік 50 - 65 - 

0401 Природничі науки     

5.04010602 Прикладна екологія 50 - 50 - 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних  систем i 

мереж 

60 - 40 - 

5.05010301 Розробка програмного забезпечення 30 - 50 - 

      

В межах загального ліцензованого обсягу університету: 

для Донецької філії 
  

0305 Економіка та підприємництво     

6.030508 Фінанси і кредит 75 100 50 75 

5.03050801 Фінанси і кредит - - 25 - 

5.03050901 Бухгалтерський облік - - 25 - 
 

для Нікопольської філії 
 

0305 Економіка та підприємництво     

5.03050401 Економіка підприємства 15 - 30 - 

      

для Одеської філії 
 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030504 Економіка підприємства 15 70 15 55 
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для Пирятинської філії 
 

0201 Культура     

5.02010501 Діловодство 50 - 25 - 

0305 Економіка та підприємництво     

5.03050901 Бухгалтерський облік 50 - 25 - 

0401 Природничі науки     

5.04010602 Прикладна екологія 50 - 35 - 

0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

5.05010201 Обслуговування комп'ютерних  систем i 

мереж 

60 - 40 - 

      

для Тернопільської філії 
 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030504 Економіка підприємства 60 70 45 70 

      

для Черкаської філії 
 

0305 Економіка та підприємництво     

6.030509 Облік і аудит 23 60 23 40 

5.03050401 Економіка підприємства 15 - 50 - 

 

 

 

7.   Відповідно до п. 7. Рішення ДАК від 17.05.01р. протокол №33 про дозвіл 

здійснювати перепідготовку спеціалістів за акредитованими спеціальностями в межах 

визначеного ліцензованого обсягу без додаткової процедури її ліцензування встановити 

такий ліцензований обсяг: 
 

Національна академія Служби безпеки України 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

0601 Право     

7.060101 Правознавство 340 340 340 240 

Перепідготовка:     

0601 Право     

7.060101 Правознавство - - - 100 

 

 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

Існуючий ліц. 

обсяг 

Встановити ліц. 

обсяг 

денна заочна денна заочна 

1601 Інформаційна безпека     

7.160103 Організація захисту інформації з 

обмеженим доступом 

50 35 50 20 

Перепідготовка:     

1601 Інформаційна безпека     

7.160103 Організація захисту інформації з 

обмеженим доступом 

- - 15 - 
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8.  Відповідно до п. 26 Постанови Кабінету Міністрів України «Про ліцензування 

діяльності з надання освітніх послуг» встановити новий термін дії ліцензій: 
 

Державні навчальні заклади  
 

Національний університет «Львівська політехніка» 

№ 

п/п 
Напрям Назва спеціальності 

Існуючий 

термін 

дії ліцензії  

Встановити 

термін 

дії ліцензії  

1.  Специфічні 

категорії 

7.000001 Якість, стандартизація та 

сертифікація 

01.07.2010 01.07.2011 

8.000001 Якість, стандартизація та 

сертифікація 

01.07.2010 01.07.2011 

2. 0911 Лазерна та 

оптоелектронна 

техніка 

7.091101 Лазерна та 

оптоелектронна техніка 

01.07.2010 01.07.2011 

8.091101 Лазерна та 

оптоелектронна техніка 

01.07.2010 01.07.2011 

 

 

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського 

№ 

п/п 
Напрям Назва спеціальності 

Існуючий 

термін 

дії ліцензії  

Встановити 

термін 

дії ліцензії  

1. 0305 Фiлологiя   7.030507 Переклад 01.07.2010 01.07.2011 

 

 

Одеський автомобільно-дорожній коледж 

Одеського національного політехнічного університету 

№ 

п/п 
Напрям Назва спеціальності 

Існуючий 

термін 

дії ліцензії  

Встановити 

термін 

дії ліцензії  

1. 0505 
(0902) 

Машинобудування 

та 

матеріалообробка 

5.05050301 
(5.090204) 

Інструментальне 

виробництво 

01.07.2010 31.12.2010 

 

 

 

Навчальні заклади інших форм власності 

 

Вищий навчальний заклад 

«Київський економічний інститут менеджменту»  

у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

№ 

п/п 
Напрям Назва спеціальності 

Існуючий 

термін 

дії ліцензії  

Встановити 

термін 

дії ліцензії  

1. 0301 Соціально-

політичні науки 

6.030101 Соціологія 01.07.2010 01.07.2011 
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8.1.  Встановити новий термін дії ліцензій та сертифікатів: 
 

Львівська державна фінансова академія 

№ 

п/п 
Напрям Назва спеціальності 

Існуючий 

термін 

дії ліцензії та 

сертифіката 

Встановити 

термін 

дії ліцензії та 

сертифіката 

1. 0501 

(0305) 

Економіка і 

підприємництво 

6.050100 

7.050106 

8.050106 

 

Облік і аудит 

01.07.2011 

01.07.2011 

01.07.2011 

01.07.2012 

01.07.2012 

01.07.2012 

6.050100 

7.050102 

8.050102 

 

Економічна кібернетика 

01.07.2011 

01.07.2011 

01.07.2011 

01.07.2012 

01.07.2012 

01.07.2012 

2. Підвищення кваліфікації за напрямом «Економіка і 

підприємництво» 

01.07.2011 01.07.2012 

 

 

Національна металургійна академія України 

для Нікопольського факультету 

№ 

п/п 
Напрям Назва спеціальності 

Існуючий 

термін 

дії ліцензії та 

сертифікату 

Встановити 

термін 

дії ліцензії та 

сертифікату 

1. 0504 

(0904) 
Металургія та 

матеріалознавство 

6.050401 
(6.090400) 

Металургія    до 

завершення циклу 

навчання 

01.07.2010 01.07.2013 

2. 0507 
(0922) 

Електротехніка та 

електромеханіка 
6.050702 

(6.092200) 

Електромеханіка    до 

завершення циклу 

навчання 

01.07.2010 01.07.2013 

 

 

 
 

9.  Затвердити оновлений склад регіональних громадських експертних комісій ДАК 

у Тернопільській та Миколаївській областях (Додаток №1). 

 

 

 

10. Направити членам Державної акредитаційної комісії ДАК пропозиції до Міністерства 

освіти і науки України , щодо ротації складу експертних рад до 21 жовтня 2010р. 

 

 

11.  Продовжити термін дії ліцензій до 31.12.2010 року: 

11.1. На підготовку (перепідготовку) фахівців за напрямами підготовки, спеціальностями 

тим навчальним закладам, заяви про акредитацію та акредитаційні справи яких 

зареєстровані в Міністерстві освіти і науки України. 

 

11.2. На підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами підготовки, 

спеціальностями, підготовку громадян України та іноземних громадян до вступу у вищі 

навчальні заклади, підготовку іноземних громадян за акредитованими напрямами 

підготовки, спеціальностями, підвищення їх кваліфікації, військову підготовку студентів 
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вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу тим навчальним закладам, заяви 

про ліцензування (продовження терміну дії ліцензії) та ліцензійні справи яких зареєстровані 

в Міністерстві освіти і науки України. 

 

 

12.  За заявою Карпатського інституту підприємництва Вищого навчального 

закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»: 

12.1. Анулювати ліцензію Карпатському інституту підприємництва Вищого 

навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» серії АВ №506552  на підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.130101 

«Соціальна допомога» у зв’язку зі зменшенням попиту на ринку праці. 

 

 

 

13. За результатами апеляції Черкаського державного технологічного університету 

щодо рішення  ДАК від 24.06.2010р. протокол №84 про відмову в наданні ліцензії з 

підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030702 (6.140101) «Організація готельного 

обслуговування» (Готельно-ресторанна справа): 

13.1. Надати ліцензію Черкаському державному технологічному університету на 

підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.140101 Готельно-ресторанна справа з 

ліцензованим обсягом 50 осіб денної форми навчання та 25 осіб заочної форми навчання.  

 

 

14. За результатами апеляції Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя  щодо рішення експертної ради з державного управління 

про відмову в наданні ліцензії з підготовки магістрів за спеціальністю 8.150101 «Державна 

служба»: 

14.1. Направити на повторну ліцензійну експертизу справу з ліцензування магістрів за 

спеціальністю 8.150101 «Державна служба». 

 

 

 

15.  Скасувати рішення Державної акредитаційної комісії: 

 

15.1.  Пункт 6 рішення ДАК від 17 травня 2001 року, протокол №33, щодо дозволу 

вищим навчальним закладам здійснювати підготовку за заочною формою навчання за 

акредитованими спеціальностями з ліцензованим обсягом, який визначений для денної 

форми навчання. 

 

15.2. Пункт 7 рішення ДАК від 17 травня 2001 року, протокол №33, щодо 

започаткування перепідготовки спеціалістів у навчальних закладах за акредитованими 

спеціальностями. 

 

15.3. Пункт 9 рішення ДАК від 12 лютого 2002 року, протокол №37, щодо затвердження 

додаткових вимог до підготовки іноземних громадян за спеціальностями. 

 

15.4. Пункт 7.8 рішення ДАК від 25 лютого 2003 року, протокол №43, щодо щорічного 

подання керівниками ВНЗ до МОН інформації про професорсько-викладацький склад 

спеціальності «Правознавство». 
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15.5. Пункт 7 рішення ДАК від 8 квітня 2003 року, протокол №44, щодо діяльності 

відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів.  

 

15.6. Пункт 8 рішення ДАК від 8 квітня 2003 року, протокол №44, щодо затвердження 

нормативів і вимог до ліцензування та акредитації. 

 

15.7. Пункт 10 рішення ДАК від 21 жовтня 2003 року, протокол №47, щодо продовження 

терміну дії сертифікатів про акредитацію бакалаврів до терміну дії сертифікатів про 

акредитацію спеціалістів або магістрів. 

 

15.8. Пункт 13 рішення ДАК від 22 червня 2004 року, протокол №51, щодо акредитації 

перепідготовки фахівців. 

 

15.9. Пункт 14 рішення ДАК від 22 червня 2004 року, протокол №51, щодо ліцензування 

підвищення кваліфікації в акредитованому напрямі (спеціальності).  

 

15.10. Пункт 7 рішення ДАК від 19 жовтня 2004 року, протокол №52, щодо внесення до 

критеріїв та вимог до акредитації вищих навчальних закладів пункту про наявність органів 

студентського самоврядування у ВНЗ та ефективність їх діяльності. 

 

15.11. Пункт 7.5 рішення ДАК від 20 грудня 2005 року, протокол №58, щодо 

адміністративних заходів Міністерства освіти і науки України про приведення у 

відповідність діяльності відокремлених структурних підрозділів. 

 

15.12. Пункт 9 рішення ДАК від 22 червня 2006 року, протокол №61, щодо подовження 

терміну дії ліцензій ВНЗ з підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами 

(спеціальностями) до терміну дії сертифікату про акредитацію ВНЗ в цілому або 

сертифікату про акредитацію спеціальності. 

 

15.13. Пункт 3.3 рішення ДАК від 26 вересня 2006 року, протокол №62, щодо порядку 

ліцензування підготовки бакалаврів за напрямами «Право», і «Економіка та 

підприємництво» за заочною формою навчання. 

 

 

 

16.  Затвердити рішення: 

 

16.1. Надати право навчальним закладам, акредитованим за напрямами підготовки 

(спеціальностями) за денною формою навчання здійснювати підготовку за акредитованими 

напрямами (спеціальностями) за заочною формою навчання з ліцензованим обсягом, 

визначеним для денної форми навчання. 

 

16.2. У відокремлених структурних підрозділах, а саме у: навчально-консультаційних 

пунктах та центрах, навчальних центрах, центрах (пунктах) дистанційної освіти – освітня 

діяльність здійснюється тільки за заочною  (дистанційною) формою навчання за умови 

акредитації у базовому навчальному закладі напрямів підготовки (спеціальностей). 

 

16.3. Вважати при акредитації підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«молодший спеціаліст» і «спеціаліст» акредитованою перепідготовку за відповідними 

рівнями і спеціальностями, якщо така освітня діяльність передбачена ліцензією навчального 

закладу, без проходження додаткових процедур акредитації. 
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16.4. Вищим навчальним закладам ІІІ-ІV рівнів акредитації дію ліцензій з підвищення 

кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) 

продовжувати на строк дії сертифікату про акредитацію вищого навчального закладу без 

проходження додаткових процедур. Для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 

термін дії таких ліцензій продовжувати до терміну дії сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей. 

 

 

 

 

Голова ДАК, 

Міністр освіти і науки України 

Д.В. Табачник 

Виконавчий керівник апарату ДАК Р.Л. Ковальчук 
 

 


