
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З 
 

«17» червня 1994 р.       м. Київ              № 186 

                    

 

Про підсумки акредитації 

закладів освіти України 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1994 

року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», за матеріалами 

засідання Міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 травня 1994 року, 

протоколи № 11/1, 11/2, 11/3, 11/4. 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 

травня 1994 року (протоколи № 11/1, 11/2, 11/3, 11/4) з ліцензування, 

атестації, зміни статусу та назви закладів освіти (додаток 1, 2, 3, 4). 

2. Головному управлінню акредитації закладів освіти відповідно до 

рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 19 травня 1994 року, 

протокол № 11/1; 

2.1. У місячний термін підготувати і подати до розгляду проекти 

постанов Кабінету Міністрів України щодо зміни статусу та назви закладів 

освіти, які зазначені в п.10 протоколу. 

2.2. Внести до Державного реєстру закладів освіти України навчально-

виховні заклади за статусом, назвами, ліцензованими напрямками 

(спеціальностями) підготовки та обсягами прийому, які визначені 

протоколом. 

2.3. Питання щодо зміни назви Миколаївського кораблебудівельного 

інституту додатково розглянути на засіданні Міжгалузевої акредитаційної 

комісії за поданням закладу. 

3. Управлінню вищої освіти (Степко М.Ф.), фінансово-економічному 

управлінню (Шматок Л.Г.) прийняти до відома визначені рішенням 

Міжгалузевої акредитаційної комісії ліцензовані напрямки (спеціальності) 

підготовки та обсяги прийому при встановленні планів прийому та обсягів 

бюджетного фінансування закладам освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - 

начальника Головного управління акредитації закладів освіти Невесенка В.І. 

 

 

М і н і с т р        П. М. Таланчук 



Додаток № 1 

                                                                             до Наказу № 186 

                                                                                             від «17» червня 1994 р. 

 

                                                                              

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

19 травня 1994 року                                                            Протокол № 11/1 

 

Про підсумки ліцензування та 

атестації закладів освіти 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня    

1992 року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», наказу 

Міністерства освіти України від 20 жовтня 1992 року № 157, на підставі 

висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного упарвління 

акредитації закладів освіти: 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

прийому (чоловік): 

1.1. Одеському інституту інженерів морського флоту 

ІV рівень акредитації 

--------------------------- 

0711 Економіка та управління на транспорті     125 

1401 Суднобудування        100 

1404 Проектування та виробництво суднового  

енергетичного обладнання       100 

2401 Організація перевезень та управління на транспорті  125 

2405 Механізація перевантажувальних робіт    100 

2904 Гідротехнічне будівництво      75 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

Організація митного контролю на водному транспорті 50 

Всього :         675 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По факультету підвищення кваліфікації та  

перепідготовки кадрів       300 

По підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян       100 

1.2. Вінницькому медичному інституту 

ІV рівень акредитації 

--------------------------- 

0401 Лікувальна справа        600 

0402 Педіатрія (завершення підготовки без права  

прийому)          0 
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Всього:         600 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По факультету удосконалення лікарів     1500 

По підготовчому факультету для іноземних громадян   200 

1.3. Житомирському сільськогосподарському інституту 

ІV рівень акредитації 

--------------------------- 

3102 Агрономія         100 

3107 Зоотехнія         75 

3108 Ветеринарна медицина        75 

3113 Механізація сільського господарства     75 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      100 

0706 Економіка і управління в галузях АПК     75 

Всього:         500 

1.4. Миколаївському кораблебудівельному інституту 

ІV рівень акредитації 

--------------------------- 

0701 Економіка і управління в машинобудуванні   100 

1201 Технологія машинобудування      100 

1205 Обладнання та технологія зварювального виробництва 125 

1401 Кораблебудування       175 

1402 Проектування та монтаж суднових  

енергетичних установок       125 

1404 Проектування і виробництво суднового  

енергетичного устаткування       75 

1410 Океанотехніка        50 

1603 Техніка та фізика низьких температур    100 

1809 Електрообладнання та автоматизація суден   125 

2105 Електропривід і автоматизація промилових  

установок і технологічних комплексів    50 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0211 Правознавство        50 

1212 Конструювання та виробництво виробів з  

композиційних матеріалів      50 

1804 Техніка і електрофізика високих напруг    50 

1901 Приладобудування       50 

2204 Програмне забезпечення обчислювальної техніки та 

автоматизованих систем       75 

2513 Охорона навколишнього середовища    50 

Всього :         1350 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По факультету підвищення кваліфікації     75 

По підготовчому відділенню, в тому числі для  
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іноземних громадян (мовна підготовка)     50 

Херсонській філії Миколаївського кораблебудівного інституту 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

1205 Обладнання та технологія зварювального  

виробництва         30 

1401 Кораблебудування        30 

1402 Проектування та монтаж суднових  

енергетичних установок       50 

ІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

1404 Проектування і виробництво суднового  

енергетичного устаткування       25 

1410 Океанотехніка        25 

1809 Електрообладнання та автоматизація суден   25 

Всього          185 

1.5. Луцькому індустріальному інституту 

ІV рівень акредитації 

--------------------------- 

0701 Економіка і управління в машинобудуванні    50 

1201 Технологія машинобудування      50 

1202 Металорізальні верстати та інструменти    50 

1204 Машини і технологія обробки металів тиском   50 

1503 Сільськогосподарське машинобудування    50 

1505 Автомобільне господарства      50 

1901 Приладобудування       50 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0521 Дизайн         50 

0602 Економіка і управління виробництвом    50 

0608 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз з 

господарської діяльності      50 

1004 Електропостачання       50 

1208 Матеріалознавство в машинобудуванні    50 

2103 Автоматизація технологічних процесів і виробництв  50 

Машини і технології пакування (спеціалізація)   50 

2903 Промислове і цивільне будівництво     50 

Всього:         750 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По факультету підвищення кваліфікації, підготовки та 

перепідготовки фахівців       350 

По підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян       150 

По технічному ліцею       100 

1.6. Черкаському інженерно-технологічному інституту 

(у комплексі з Черкаськими політехнічним і комерційним технікумами) 
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ІV рівень акредитації 

--------------------------- 

1201 Технологія машинобудування      60 

1202 Металорізальні верстати та інструменти    60 

1207 Машини та технології високоефективних  

процесів обробки        30 

1901 Приладобудування       60 

2201 Обчислювальні машини, комплекси, системи  

та мережі         60 

2301 Радіотехніка        30 

2502 Хімічна технологія неорганічних речовин    30 

2903 Промислове і цивільне будівництво     60 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0602 Економіка і управління виробництвом    30 

0604 Фінанси і кредит        150 

2202 Автоматизовані системи обробки інформації  

і управління         30 

2204 Програмне забезпечення обчислювальної техніки та 

автоматизованих систем       30 

2513 Охорона навколишнього середовища та раціональне 

використання природних ресурсів     30 

Всього:         660 

(З правом підготовки іноземних громадян) 

По структурним підрозділам інституту: 

Факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки  

фахівців          500 

Підготовчому відділенню, в тому числі для іноземних  

громадян          200 

Черкаському політехнічному технікуму: 

І рівень акредитації 

--------------------------- 

1804 Монтаж і експлуатація електрообладнання 

підприємств і цивільних будівель     100 

2102 Технічне обслуговування верстатів з програмним 

управлінням і роботехнічних комплексів    75 

3114 Електрофікація і автоматизація сільського господарства  75 

Всього :         250 

Черкаському комерційному технікуму: 

І рівень акредитації 

--------------------------- 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської 

діяльності         60 

0108 Організація комерційної діяльності     60 

3201 Організація торгівлі та товарознавство 

продовольчих товарів       60 

3205 Технологія приготування їжі та організація 
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громадського харчування      60 

Всього:         240 

1.7. Інституту підготовки кадрів служби безпеки України (м. Київ) 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0211 Правознавство        150 

Перепідготовка кадрів:       325 

Факультет підвищення кваліфікації:     750 

1.8. Кіровоградському інституту сільськогосподарського  

машинобудування 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0604 Фінанси і кредит        60 

0606 Економіка і соціологія праці      30 

0608 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської 

діяльності         60 

1004 Електропостачання       60 

1201 Технологія машинобудування      60 

1202 Металорізальні верстати та інструменти    60 

1203 Машини і технології ливарного виробництва   30 

1204 Машини і технології обробки металів тиском   30 

1206 Обладнання і технологія підвищення зносостійкості 

і відновлення деталей машин і апаратів    30 

1503 Сільськогосподарське машинобудування    120 

1504 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини 

і обладнання         60 

2101 Автоматика і управління в технічних системах   60 

2204 Програмне забезпечення обчислювальної техніки 

та автоматизованих систем      60 

2513 Охорона навколишнього середовища та раціональне 

використання природних ресурсів     60 

3102 Агрономія         60 

3113 Механізація сільського господарства    60 

3114 Електрифікація і автоматизація сільського господарства  60 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

ІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

3118 Організація і технологія ведення фермерського 

господарства        30 

Всього:          960 

По структурним підрозділам: 

Підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян       150 

Факультету підвищення кваліфікації і перепідготовки  

спеціалістів         200 

1.10. Структурним підрозділам Сумського державного університету: 

Підготовчому відділенню Факультету по роботі з  
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іноземними громадянами ( довузівська підготовка,  

магістратура і аспірантура)      200 

Факультету перепідготовки фахівців (перепідготовка  

та підвищення кваліфікації)      250 

1.11. Інституту підприємництва «Стратегія» 

(м. Жовті Води Дніпропетровської області) 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0602 Економіка і управління виробництвом    60 

0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      30 

0609 Економічна кібернетика      30 

0716 Організація виробництва      30 

Всього :         150 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації   75 

1.12. Донецькому медичному інституту 

На підготовку іноземних громадян з базових  

акредитованих спеціальностей 

По факультету удосконалення лікарів    2200 

По підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян       200 

1.13. Спеціальному факультету перепідготовки та підвищення  

кваліфікації НДІ Держкомунгоспу України 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

Теплогазопостачання (перепідготовка)    60 

Підвищення кваліфікації      125 

Всього:         185 

1.14. Надати державну ліцензію на відкриття окремих напрямків 

підготовки (спеціальностей) вищим навчальним закладам згідно з Додатком 

1 до даного протоколу. 

1.15. Міжнародному інституту менеджменту (м. Київ) 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності   75 

Підвищення кваліфікації      200 

1.16. Кримському інституту бізнесу (м. Сімферополь) 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0604 Фінанси і кредит        30 

0608 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської 

діяльності         30 

0610 Міжнародні економічні відносини     30 

0709 Економіка і управління в торгівлі і громадському  

харчуванні         30 

Всього:         120 

1.17. Бердянському інституту підприємництва 
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ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0602 Економіка і управління виробництвом    60 

0716 Організація виробництва      60 

Всього:         120 

1.18. Макіївському економіко-гуманітарному інституту 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0204 Психологія. Практична психологія      30 

0211 Правознавство        30 

0218 Російська мова та література. Світова література.  30 

0219 Українська мова і література      60 

0220 Іноземні мови        30 

0308 Педагогіка і психологія дошкільна     30 

0309 Педагогіка і методика початкового навчання   40 

0602 Економіка і управління виробництвом    50 

0604 Фінанси і кредит        30 

0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      40 

0712 Управління в соціокультурній сфері    30 

Всього:         400 

1.19. Енергодарському технічному коледжу 

ІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0102 Прикладна математика       30 

0602 Економіка і управління виробництвом    40 

1010 Атомні електростанції і установки     30 

2912 Будівництво АЕС і ТЕС       30 

Всього:         130 

1.20. Вищій школі економіки та ділової адміністрації «АЖІО-Коледж»  

(м. Київ) 

ІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0602 Економіка і управління підприємством    20 

0604 Фінанси і кредит        40 

0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      30 

Всього:         90 

1.21. Коледжу Муравйова-Апостола (м. Київ) 

ІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

0211 Правознавство        50 

0307 Педагогіка та психологія      25 

0408 Сестринська справа. Медико-соціальна реабілітація 

(надання ліцензії строком на 1 рік)     25 

Всього:         100 

1.22. Підготовчому відділенню для іноземних громадян 
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Донецького інституту туристичного бізнесу   30 

1.23. Дочірньому підприємству «Бюро менеджменту»  

ОАЕ «Український міжнародний університет» при умові надання  

документів відповідно до Положення про Державну реєстрацію  

суб’єктів підприємницької діяльності та повного пакету  

ліцензійних матеріалів. 

На здійснення освітньої діяльності за авторськими програмами в  

галузі економічних знань без права видачі документів про освіту  

державного зразка. 

(Інформування вступників про дане положення є обов’язковою  

умовою ліцензування). 

2. Вважати атестованими за І рівнем акредитації 

2.1. Медичне училище центру «Медик» (м. Львів) 

0406 Стоматологія ортопедична      70 

2.2. Медичне училище товариства «Монада ЛТД» (м. Львів) 

0406 Стоматологія ортопедична      40 

0405 Фармація         60 

3. За наслідками акредитаційної експертизи на підтвердження атестації 

дати згоду на зміну статусу і назви медичного училища товариства «Монада 

ЛТД» на медичний коледж товариства «Монада ЛТД» (м. Львів). Видати 

Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за ІІ рівнем 

акредитації і ліцензованим обсягом прийому: 

МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖУ ТОВАРИСТВА «МОНАДА ЛТД» 

0405 Фармація         75 

 

4. Затвердити рішення секцій Міжгалузевої акредитаційної комісії з 

акредитації закладів післядипломної освіти, закладів І та ІІ рівнів акредитації, 

професійних навчально-виховних закладів згідно додатків 2, 3, 4 

5. Внести вищезазначені ліцензовані за заявленим статусом і 

напрямками (спеціальностями) підготовки навчальні заклади до Державного 

реєстру закладів освіти України. 

6. Вважати атестованими за ІІІ рівнем акредитації 

Житомирський сільськогосподарський інститут, 

Миколаївський кораблебудівний інститут, 

Луцький індустріальний інститут, 

Черкаський інженерно-технологічний інститут, 

Інститут підготовки кадрів служби безпеки України (м. Київ) 

7. За наслідками ліцензування та атестації вважати акредитованими за 

ІV рівнем: 

Донецький державний медичний інститут, 

Одеський інститут інженерів морського флоту, 

Вінницький медичний інститут; 

з наданням зазначеним закладам освіти автономії згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 01 червня 1992 року № 303 «Про акредитацію 

вищих навчальних закладів» у вирішенні таких питань: 

визначення змісту освіти; 

визначення структури і плану прийому; 
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встановлення тривалості навчання; 

присвоєння й присудження вчених ступенів і звань; 

фінансування за найбільш високими нормативами, що встановлюються  

щорічно у межах коштів, передбачених міністерствам і відомствам на  

підготовку кадрів; 

самостійного створення у своїй структурі навчальних закладів і  

наукових установ різних типів у межах асигнувань, передбачених у  

бюджеті на фінансування цих навчальних закладів і установ; 

самостійного планування та розвитку пошукових і фундаментальних  

досліджень у межах додаткових позаконкурсних бюджетних  

асигнувань; 

самостійного розпорядження усіма видами асигнувань. 

 

8. Контроль за своєчасним виконанням забов’язань навчальних 

закладів щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

9. Погодитись з пропозиціями щодо створення Центрів акредитаційної 

експертизи на базі: 

9.1. Товариства сприяння обороні України для закладів, що здійснюють 

підготовку та перепідготовку кадрів з базових робітничих професій; 

9.2. Асоціації приватних закладів освіти при Одеському інституті 

підприємництва для здійснення ліцензійної експертизи приватних закладів за 

дорученням Міністерства освіти України; 

9.3. Луцького індустріального інституту - для загальноосвітніх шкіл, 

закладів І рівня акредитації та тих закладів, які здійснюють підготовку з 

робітничих професій; 

9.4. Київського міжрегіонального інституту вдосконалення вчителів-

для загально-освітніх шкіл. 

 

10. Погодитись, з урахуванням висновків акредитаційної експертизи, з 

пропозиціями місцевих органів Державної адміністрації, галузевих 

міністерств і відомств щодо зміни статусу і назви: 

 

Донецький державний     Донецький державний 

медичний інститут     медичний університет 

 

Інститут підготовки кадрів    Інститут служби 

служби безпеки України    безпеки України 

 

Одеський інститут інженерів    Одеський державний 

морського флоту      морський університет 

 

Вінницький медичний     Вінницький державний 

інститут ім. М. І. Пирогова    медичний університет 

        ім. М. І. Пирогова 
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Житомирський сільськогосподарський  Поліська аграрно- 

інститут       екологічна академія 

 

Просити Міністерство освіти України затвердити дане рішення і 

подати до Кабінету Міністрів України необхідні документи щодо зміни 

статусу та назви зазначених закладів. 

11. Питання щодо зміни назви Миколаївського кораблебудівного 

інституту ім. адмірала С.О. Макарова вирішити після уточнення назви та 

відповідного подання закладу. 

 

 

 

 

 

 

Заступник Голови 

Міжгалузевої акредитаційної комісії, 

заступник Міністра освіти України     В. І. Невесенко 



Додаток № 1 

до протоколу № 11/1 

                                                                             Рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії 

                                                                                            від 19 травня 1994 року 

 

Перелік 

напрямків (спеціальностей) підготовки, які ліцензовані  

Міжгалузевою акредитаційною комісією 19 травня 1994 року  

за наслідками експертизи та заявами закладів освіти 

 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

1. Приазовському державному технічному університету 

0604 Фінанси і кредит         50 

 

2. Херсонському індустріальному інституту 

0604 Фінанси і кредит         50 

 

3. Київському торговельно-економічному інституту 

2712 Товарознавство продовольчих товарів. Захист прав споживачів 25 

2810 Товарознавство непродовольчих товарів. Товарознавство та 

експертиза в митній справі       25 

 

4. Харківському державному політехнічному університету 

1906 Метрологія, стандартизація і управління якістю    25 

 

5. Волинському державному університету ім. Л. Українки. Державному  

центру світоглядної освіти молоді 

0202 Політологія          25 

0203 Прикладна соціологія. Соціальна робота     25 

0203 Прикладна соціологія. Соціологія      25 

0204 Психологія. Практична психологія      25 

0518 Мистецтвознавство. Культурологія      25 

 

6. Східноукраїнському державному університету 

0203 Прикладна соціологія. Соціальна педагогіка    30 

0210 Системи науково-технічної інформації     25 

0518 Мистецтвознавство. Культурологія      25 

0712 Економіка і управління в соціокультурній сфері. 

Менеджмент в освіті.        30 

 

7. Харківському інституту внутрішніх справ 

0211 Правознавство. Правоохоронна діяльність    110 

0604 Фінанси і кредит         30 

0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської 

діяльності          30 

0204 Психологія. Практична психологія в правоохоронній сфері  100 
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0203 Прикладна соціологія. Соціальна робота     50 

0712 Управління персоналом. Економіка і управління  

соціально-культурною сферою.      30 

2202 Комп’ютерні системи обробки інформації та управління  30 

2513 Охорона навколишнього середовища. Менеджмент 

природоохоронної справи       30 

 

8. Северодонецькому філіалу Східноукраїнського університету 

0704 Економіка і управління в галузях хіміко-лісового  

комплексу          60 

1705 Машини і апарати хімічних виробництв будівельних  

матеріалів          60 

2103 Автоматизація технологічних процесів і виробництв   30 

2501 Хімічна технологія органічних речовин     60 

2502 Хімічна технологія неорганічних речовин     30 

2600 Технологія переробки пластмас і еластомерів    30 

 

9. Харківському державному педагогічному університету ім. Г. Сковороди 

0102 Прикладна математика        30 

0108 Хімія           30 

0118 Географія          30 

0203 Прикладна соціологія        30 

0211 Правознавство         30 

0220 Іноземна мова         90 

0310 Дефектологія. Логопедія        

0503 Хореографія         30 

0601 Політична економія        30 

 

11. Донецькому державному технічному університету 

1208 Інженерне матеріалознавство. Матеріалознавство 

в машинобудуванні        60 

1206 Обладнання і технологія підвищення зносостійкості і 

відновлення деталей машин і апаратів     30 

 

12. Красноармійському філіалу Донецького державного технічного  

університету 

0716 Організація виробництва       50 

 

13. Донецькій державній академії управління 

2513 Охорона навколишнього середовища. Екологічний  

менеджмент          30 

0604 Фінанси і кредит. Банківський менеджмент    30 

 

14. Харківській державній академії залізничного транспорту встановити  

ліцензований обсяг прийому з раніше ліцензованих спеціальностей: 

0608 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської 

діяльності          150 
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0711 Економіка і управління на транспорті     125 

2401 Організація перевезень та управління на залізничному 

транспорті          275 

 

15. Міжнародному інституту державного та муніципального управління 

(м. Запоріжжя) 

0608 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської 

діяльності          30 

0610 Міжнародні економічні відносини      30 

 

І рівень акредитації 

--------------------------- 

1. Кримському гуманітарному коледжу 

0108 Організація комерційної діяльності      45 

 

 

 

 

 

Заступник Голови 

Міжгалузевої акредитаційної комісії, 

заступник Міністра освіти України     В. І. Невесенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

Протокол № 11/2 

                                                                             Рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії 

  від 19 травня 1994 року 

 

 

Про підсумки ліцензування 

та атестації закладів 

післядипломної освіти 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», наказу 

Міністерства освіти України від 20 жовтня 1992 року № 157, на підставі 

висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 

акредитації закладів освіти; 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

прийому (чоловік): 

1.1. Донецькому інституту післядипломної освіти педагогічних 

працівників 

ІІІ рівень акредитації 

--------------------------- 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

(середньорічне)        650 чол. 

в тому числі: 

- керівників загальноосвітніх шкіл (директорів,  

заступників директорів з навчально-виховної роботи,  

заступників директорів з виховної роботи); 

- завідуючих дошкільними закладами; 

- викладачів педагогічних училищ; 

- викладачів-предметників та вихователів загальноосвітніх 

 шкіл; 

- учителів початкових класів загальноосвітніх шкіл; 

- педагогічних працівників дошкільних закладів; 

- педагогічних працівників спеціальних шкіл-інтернатів; 

- педагогічних працівників позашкільних закладів. 

1.2. Київському міжрегіональному інституту удосконалення вчителів 

імені Бориса Грінченка 

ІV рівень акредитації 

--------------------------- 

Підготовка (на основі неповної вищої освіти з наданням відповідної 

базової повної вищої освіти) 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

0220 Іноземна мова       50 чол. 

0307 Педагогіка і психологія (дошкільна)   50 чол. 

0308 Педагогіка і методика початкового навчання  50 чол. 
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Перепідготовка 

------------------------ 

0219 Українська мова і література     50 чол. 

0220 Іноземна (всесвітня) література    50 чол. 

0220 Іноземна мова        50 чол. 

0240 Психологія. Практична психологія в галузі  

народної освіти        50 чол. 

0308 Педагогіка і методика початкового навчання  50 чол. 

0311 Соціальна педагогіка      50 чол. 

Підвищення кваліфікації 

---------------------------------------- 

середньорічна кількість      750 чол. 

- керівників загальноосвітніх шкіл (директорів, заступників директорів  

з навчально-виховної роботи, заступників директорів з виховної  

роботи); 

- завідуючих дошкільними закладами; 

- викладачів педагогічних училищ; 

- викладачів-предметників та вихователів загальноосвітніх шкіл; 

- учителів початкових класів загальноосвітніх шкіл; 

- педагогічних працівників дошкільних закладів; 

- педагогічних працівників спеціальних шкіл-інтернатів; 

- педагогічних працівників позашкільних закладів. 

2.  Внести вищезазначені ліцензовані за заявленим статусом і напрямки 

(спеціальностями) підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

навчальні заклади до Державного реєстру закладів освіти України. 

3. Вважати атестованими: 

Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені 

Бориса Грінченка. 

4. Контроль за виконанням забов’язань навчальних закладів щодо 

додержання умов, визначених у висновках акредитаційної експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

5. Просити колегію Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення 

 

 

 

 

 

За Голову комісії - 

Заступник Міністра освіти України - 

начальник Головного управління 

акредитації закладів освіти       В. І. Невесенко 

 

 

Начальник управління 

післядипломної освіти        В. М. Баришніков 



Додаток № 3 

Протокол № 11/3 

                                                                             Рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії 

  від 19 травня 1994 року 

Про ліцензування та атестацію 

навчальних закладів за І та ІІ 

рівнями акредитації 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

1992р. № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», наказу 

Міністерства освіти України від 20 жовтня 1992р. № 157, на підставі 

висновків акредитаційної експертизи 

 

1. За поданням Державної інспекції закладів освіти України визнати 

атестованими у повному обсязі і видати державну ліцензію на право 

здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації: 

ЖИТОМИРСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і споруд  175 чол. 

 

КОНОТОПСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ  

ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і споруд  50 чол. 

2909 Будівництво залізниць      75 чол. 

2910 Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних шляхів та аеродромів   50 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0206 Діловодство та архівознавство    90 чол. 

1708 Технічне обслуговування та ремонт устаткування 

зварювального виробництва     60 чол. 

1711 Технічне обслуговування і ремонт устаткування 

металургійних підприємств     90 чол. 

 

МИКОЛАЇВСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0501 Фортепіано        16 чол. 

0502 Струнні інструменти      15 чол. 

0503 Духові та ударні інструменти     20 чол. 

0504 Народні інструменти      16 чол. 

0506 Хорове диригування      15 чол. 

0507 Теорія музики       8 чол. 

 

ЛУГАНСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0501 Фортепіано        18 чол. 

0502 Струнні інструменти      10 чол. 

0503 Духові та ударні інструменти     14 чол. 

0504 Народні інструменти      15 чол. 
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0506 Хорове диригування      10 чол. 

0507 Теорія музики       6 чол. 

 

ПОЛТАВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0501 Фортепіано        12 чол. 

0502 Струнні інструменти      12 чол. 

0503 Духові та ударні інструменти     12 чол. 

0504 Народні інструменти      12 чол. 

0505 Спів         5 чол. 

0506 Хорове диригування      12 чол. 

0507 Теорія музики       5 чол. 

1.1. Визнати атестованим і видати ліцензію на 3 роки (через відсутність 

гуртожитку і належної матеріальної бази): 

ЧЕРКАСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0501 Фортепіано        19 чол. 

0502 Струнні інструменти      11 чол. 

0503 Духові та ударні інструменти     15 чол. 

0504 Народні інструменти      19 чол. 

0506 Хорове диригування      19 чол. 

0507 Теорія музики       7 чол. 

 

2. За поданням Державної інспекції закладів освіти України за наслідками 

акредитаційної експертизи дати згоду на зміну статусу і назви 

ЖИТОМИРСЬКОГО АВТОМОБІЛЬНО-ШЛЯХОВОГО ТЕХНІКУМУ на 

ЖИТОМИРСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО- ШЛЯХОВИЙ КОЛЕДЖ. Видати 

Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за ІІ рівнем 

акредитації і ліцензованими обсягами прийому: 

ЖИТОМИРСЬКОМУ АВТОМОБІЛЬНО-ШЛЯХОВОМУ КОЛЕДЖУ 

1504 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

і двигунів        90 чол. 

1704 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних, шляхових машин і обладнання  95 чол. 

2910 Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних шляхів та аеродромів   120 чол. 

 

3. За поданням Державної інспекції закладів освіти України видати 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності за ІІ рівнем акредитації: 

 

КИЇВСЬКОМУ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1109 Порошкова металургія      30 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва   90 чол. 

 

4. За поданням Головного управління акредитації видати ліцензію на право 

здійснення освітньої діяльності за ІІ рівнем акредитації 

 

ХЕРСОНСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖУ 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 
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автоматичних лініях      60 чол. 

1501 Двигунобудівництво      60 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств та цивільних будівель (з правом  

підготовки іноземних громадян)    60 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів і 

роботехнічних комплексів     60 чол. 

2204 Програмування для електронно-обчислювальних  

машин та  автоматизованих систем (з правом  

підготовки іноземних громадян)    60 чол. 

за І рівнем акредитації 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності (заочне навчання)   40 чол. 

 

5. За поданням Головного управління акредитації Міносвіти України за 

наслідками акредитаційної експертизи дати згоду на зміну стату і назви 

 

5.1. БОРЩІВСЬКОГО РАДГОСПУ-ТЕХНІКУМУ на 

БОРЩІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

Видати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за ІІ 

рівнем акредитації і ліцензованими обсягами прийому: 

3113 Механізація сільського господарства   250 чол. 

 

5.2. ЖИТОМИРСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТЕХНІКУМУ на 

ЖИТОМИРСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

Видати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за ІІ 

рівнем акредитації і ліцензованими обсягами прийому: 

 

3102 Агрономія        50 чол. 

3113 Механізація сільського господарства   100 чол. 

 

6. За поданням Головного управління акредитації Міносвіти України дати 

згоду на зміну назви та видати ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 

І рівнем акредитації: 

6.1. ДОНЕЦЬКОГО ЗАОЧНОГО ГІРНИЧОГО ТЕХНІКУМУ на 

ДОНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

господарства       50 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

6.2. ЕНАКІІВСЬКОГО ГІРНИЧОГО ТЕХНІКУМУ на 

ЕНАКІІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки  

родовищ корисних копалин     75 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт електромеханічного  

обладнання та автоматичних пристроїв   50 чол. 

2602 Технологія деревообробки     25 чол. 
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2903 Будівництво та експлуатація будівель та споруд 50 чол. 

2908 Монтаж та технічне обслуговування внутрішніх 

санітарно-технічних систем та вентиляцій   25 чол. 

 

6.3. ПЕРЕВАЛЬСЬКОГО ВЕЧІРНЬОГО ГІРНИЧОГО ТЕХНІКУМУ на 

ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ ГІРНИЧИЙ ТЕХНІКУМ (із збереженням  

ліцензованого об’єму прийому за вечірньою формою навчання) 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки  

родовищ корисних копалин     50 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт електромеханічного  

обладнання та автоматичних пристроїв   25 чол. 

 

6.4. ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ВЕЧІРНЬОГО МЕХАНІКО- 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТЕХНІКУМУ на ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  

МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ (із збереженням  

ліцензованого об’єму прийому за вечірньою формою навчання) 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     30 чол. 

1704 Технічне обслуговування і ремонт обладнання  

підприємств текстильної і легкої промисловості  25 чол. 

2803 Прядильне виробництво     25 чол. 

2804 Технологія тканин і трикотажу    25 чол. 

2807 Хімічна технологія оздоблювального виробництва 25 чол. 

 

7. За поданням Міністерства культури України видати ліцензію на здійснення 

освітньої діяльності за І рівнем акредитації: 

 

7.1.  ГАДЯЦЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

0521 Народна художня творчість     132 чол. 

0520 Бібліотекознавство та бібліографія    20 чол. 

 

7.2.  ТУЛЬЧИНСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

0520 Бібліотекознавство та бібліографія    20 чол. 

0521 Народна художня творчість     323 чол. 

 

8. За поданням Міністерства сільського господарства та продовольства: 

 

8.1. ОДЕСЬКОМУ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1705 Експлуатація і ремонт обладнання харчових 

виробництв        50 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електрообладнання  

підприємств і цивільних споруд    50 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   50 чол. 

2701 Технологія зберігання і переробки зерна   50 чол. 

8.2. ЛУГАНСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ КОЛЕДЖУ за І рівнем 

акредитації 

0201 Правознавство       75 чол. 
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9. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти видати 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації: 

 

9.1. ГАЙВОРОНСЬКОМУ МАШИНО-БУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях      50 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва   50 чол. 

1503 Тракторне і сільськогосподарське машино- 

будування        50 чол. 

 

9.2. ГОРЛІВСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

1504 Технічне обслуговування і ремонт автомобілів 

та двигунів        100 чол. 

2401 Організація перевезень та управління рухом  

на втомобільному транспорті     75 чол. 

 

9.3. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

0303 Фізична культура і спорт     210 чол. 

 

9.4. ДРОГОБИЦЬКОМУ МЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях      75 чол. 

1203 Інструментальне виробництво    25 чол. 

 

9.5. ДРОГОБИЦЬКОМУ НАФТОВОМУ ТЕХНІКУМУ 

0805 Геологія і розвідка нафтових і газових родовищ  30 чол. 

0906 Буріння нафтових і газових свердловин   90 чол. 

0907 Експлуатація нафтових і газових свердловин  60 чол. 

1710 Технічне обслуговування і ремонт обладнання 

нафтових та газових промислів    60 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   30 чол. 

2505 Переробка нафти і газу      60 чол. 

 

9.6. ЖОВТОВОДСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

0307 Викладання у початкових класах    50 чол. 

0308 Дошкільне виховання      125 чол. 

 

9.7. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ТЕХНІКУМУ 

(м. Надвірна) 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     90 чол. 

1504 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

та двигунів        60 чол. 
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2401 Організація перевезень і управління 

рухом на автомобільному транспорті   50 чол. 

По Івано-Франківському філіалу (заочна форма навчання) 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

1504 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

і двигунів        50 чол. 

2401 Організація перевезень та управління 

рухом на автомобільному транспорті   25 чол. 

 

9.8. КАЛУШСЬКОМУ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1712 Технічне обслуговування і ремонт обладнання 

підприємств хімічної і нафто-газопереробної  

промисловості (з правом підготовки іноземних  

громадян)        50 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електрообладнання  

підприємств і цивільних споруд (з правом  

підготовки іноземних громадян)    25 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   25 чол. 

2501 Хімічна технологія неорганічних речовин та 

високомолекулярних сполук     50 чол. 

2502 Хімічна технологія неорганічних речовин   50 чол. 

3204 Товарознавство, організація матеріально- 

технічного забезпечення і збуту    25 чол. 

 

9.9. КИЇВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності    100 чол. 

0201 Правознавство       125 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     100 чол. 

3207 Організація обслуговування в готелях і 

туристичних комплексах     75 чол. 

 

9.10. КОСІВСЬКОМУ УЧИЛИЩУ ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО 

МИТСЕЦТВА 

0517 Художне оформлення      84 чол. 

 

9.11. ЛУЦЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УЧИЛИЩУ ім. ЯРОСЛАВА 

ГАЛАНА 

0305 Музичне виховання      60 чол. 

0307 Викладання у початкових класах    150 чол. 

0308 Дошкільне виховання      60 чол. 

9.12. НОВОРОЗДОЛЬСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

0601 Охорона навколишнього середовища і 

раціональне використання природних ресурсів  60 чол. 
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1804 Монтаж і експлуатація електрообладнання  

підприємств та цивільних будівель    60 чол. 

1712 Технічне обслуговування і ремонт обладнання 

підприємств хімічної і нафтогазопереробної  

промисловості       90 чол. 

 

9.13. СУМСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

 

10. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти видати 

Державну ліцензію на відкриття окремих спеціальностей за І рівнем 

акредитації: 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ЗАЛІЗНИЧНОГО  

ТРАНСПОРТУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      50 чол. 

2201 Обслуговування електронно-обчислювальної  

техніки        50 чол. 

 

КУП’ЯНСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ ТРАНСПОРТНОГО  

БУДІВНИЦТВА 

0901 Маркшейдерська справа     50 чол. 

1704 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних, шляхових машин і обладнання  90 чол. 

2905 Будівництво тунелів і метрополітенів   75 чол. 

2909 Будівництво залізниць      50 чол. 

2911 Будівництво мостів та інших штучних споруд  75 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ КОЛЕДЖУ ЗВ’ЯЗКУ за І рівнем акредитації 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

 

КИЇВСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖУ за І  

рівнем акредитації 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     100 чол. 

11.1. За клопотанням Державної адміністрації та навчальних закладів у 

зв’язку зі зміною структури підприємств змінити ліцензований об’єм 

проліцензованим навчальним закладам на запропонований 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 
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0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності    60 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

продовольчих товарів      30 чол. 

3202 Організація торгівлі та товарознавство 

непродовольчих продуктів     30 чол. 

 

МИКОЛАЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ 

0108 Організація комерційної діяльності    75 чол. 

3205 Технологія приготування їжі     25 чол. 

 

11.2. За клопотанням Міненерго за І рівнем акредитації 

 

ВИНОГРАДІВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1004 Енергопостачання      90 чол. 

 

СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ЕНЕРГОБУДІВНОМУ ТЕХНІКУМУ 

1804 Гідрогеологія та інженерна геологія   30 чол. 

2106 Експлуатація електрообладнання і засобів 

автоматики енергосистем     30 чол. 

 

12. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти видати 

Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації 

і за умови у двомісячний термін здійснити необхідні заходи по приведенню у 

відповідність до І рівня акредитації освітніх програм та кадрового складу: 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКИМ КУРСАМ ЗАКРІЙНИКІВ-МОДЕЛЬЕРІВ ТА 

ПЕРУКАРІВ-МОДЕЛЬЕРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (м. Львів) 

2808 Модельер-конструктор      125 чол. 

3210 Перукарська справа та декоративна  

косметика        50 чол. 

з робітничих професій 

кравець 3-4 розряду        50 чол. 

 

13. За поданням Головного управління акредитації видати ліцензію 

Севастопольській філії Київського індустріально-педагогічного коледжу на 

право здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації: 

 

0308 Дошкільне виховання      75 чол. 

за спеціальністю 0301 «Професійне навчання», І ступінь з робітничих 

професій 

1-59  Електрогазозварювальник     30 чол. 

3-121 Монтажник радіоелектронної апаратури і  

приладів        30 чол. 

1-148 Слюсар по ремонту автомобілів    30 чол. 

9-075 Бухгалтерський облік підприємств промислового 
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комплексу        30 чол. 

5-19 Монтажник зв’язку-кабельник, електромонтер 

лінійних споруджень телефонного зв’язку і  

радіофікації       30 чол. 

4-125 Електромонтажник освітлювальних та силових 

мереж і електрообладнання     30 чол. 

1-156 Слюсар по складанню металоконструкцій- 

електрозварювальник      30 чол. 

4-113 Слюсар по виготовленню вузлів і деталей  

сантехнічного обладнання, газозварювальник  30 чол. 

5-56  Матрос І класу-моторист ІІ класу ФРП   30 чол. 

4-118 Машиніст бульдозера      30 чол. 

4-41  Машиніст екскаватора одноковшового   30 чол. 

 

14. Видати Державну ліцензію на право освітньої діяльності за І рівнем 

акредитації за наслідками додаткової експертизи умов ліцензування на 2 роки 

при умові зміцнення власної навчально-матеріальної бази та роботи з 

вищими навчальними закладами ІІІ-ІУ рівнів акредитації за інтегрованими 

навчальними планами зі спеціальностей: 

 

ХАРКІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 

0406 Медична оптика       60 чол. 

1906 Монтаж, технічне обслуговування та ремонт 

медичної техніки       90 чол. 

 

15. Провести додаткову експертизу умов ліцензування: 

 

ЖОВТОВОДСЬКОГО ПРОМИСЛОВОГО ТЕХНІКУМУ 

БЕРШАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

КОВЕЛЬСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

МАКАРІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

ОБУХІВСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

ШОСТКИНСЬКОГО МЕДИЧНОГО УЧИЛИЩА 

 

16. Відмовити у видачі ліцензії слідуючим навчальним закладам (відсутність 

гуртожитків і відповідної матеріальної бази): 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ УЧИЛИЩУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

ДОНЕЦЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

ДУБЕНСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

КАНІВСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

ЛЬВІВСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

МИКОЛАЇВСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

НІЖИНСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 
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ХЕРСОНСЬКОМУ УЧИЛИЩУ КУЛЬТУРИ 

ЧЕРНІВЕЦЬКЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРИ 

 

 

 

 

 

 

 

Голова секції Міжгалузевої 

акредитаційної комісії, 

начальник Державної інспекції 

закладів освіти        О. М. Бурлаков 

 

 

 

 

 



Додаток № 4 

Протокол № 11/4 

                                                                             Рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії 

  від 19 травня 1994 року 

 

Про підсумки ліцензування та 

атестацію професійних навчально- 

виховних закладів на право 

здійснення освітньої діяльності 

 

Відповідно до закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти 

України від 03.02.94 року № 29 та за поданням секції Міжгалузевої 

акредитаційної комісії: 

1. За поданням Державної інспекції закладів освіти: 

1.1. Видати Державну ліцензію і визнати атестованими професійні 

навчально-виховні заклади у повному обсязі та надати право видачі 

державного документу про освіту за статусом професійно-технічного 

училища з професій: 

 

ПТУ № 34 м. Київ 

 

6-006 Оператор крутильного обладнання    25 чол. 

6-013 Ткаля (шовкове виробництво)    200 чол. 

6-023 В’язальниця трикотажних виробів, полотна  25 чол. 

6-057 Швачка (швейне виробництво)    200 чол. 

 

ПТУ № 13 м. Київ 

 

1-103 Верстатник широкого профілю; оператор  

верстатів з програмним управлінням   150 чол. 

1-144 Слюсар-інструментальник     50 чол. 

1-145 Слюсар механоскладальних робіт    25 чол. 

1-158 Слюсар-ремонтник      50 чол. 

1-160 Слюсар-електрик по ремонту електрообладнання 25 чол. 

3-122 Мотажник радіоелектронної апаратури і приладів; 

в’язальних схемних жгутів, кабелів, шнурів  175 чол. 

 

1.2. Видати Державну ліцензію і визнати атестованими професійні 

навчально-виховні заклади з нижчезазаначених професій та надати право 

видачі державного документу про освіту за статусом професійно-технічного 

училища з професій: 

 

ПТУ № 2 м. Українка (Київська область) 

 

1-63 Електрозварювальник ручного зварювання  125 чол. 

3-27 Слюсар по ремонту парогазотурбінного облад- 

нання; електрозварювальник ручного зварювання 25 чол. 
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3-121 Монтажник радіоелектронної апаратури  

і приладів        125 чол. 

3-130 Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури 

та приладів        100 чол. 

4-114 Слюсар по виготовленню деталей та вузлів 

технологічних трубопроводів; електрозварю- 

вальник        75 чол. 

4-122 Електромантажник по вторинних колах; 

електрослюсар будівельний     125 чол. 

 

ВПУ № 11 м. Харків 

 

1-31  Електромонтер по ремонту та обслуговуванню 

електрообладнання      50 чол. 

1-33  Оператор електронно-обчислювальних машин  25 чол. 

1-60  Електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних та напівавтоматичнихмашинах;  

контролер зварювальних робіт    75 чол. 

1-92  Контролер верстатних та слюсарних робіт; 

комплектувальник виробів: розподілювач робіт 25 чол. 

1-103 Верстатник широкого профілю; оператор  

верстатів з програмним управлінням   150 чол. 

1-159 Слюсар-ремонтник; слюсар по ремонту  

автомобілів        75 чол. 

7-116 Кухар; кондитер       75 чол. 

 

1.3. Визнати професійно-технічне училище № 57 м. Василівка 

Запорізької області умовно атестованим навчальним закладом з 

переатестацією через один рік і видати Державну ліцензію на здійснення 

освітньої діяльності за статусом професійно-технічного училища строком на 

один рік з професій: 

 

5-047 Водій автомобіля категорії «С»     50 чол. 

8-003 Тракторист-машиніст; тракторист-машиніст  

(широкого профілю); слюсар-ремонтник; водій  

автомобіля категорії «C»      200 чол. 

8-120 Бухгалтер сільськогосподарського виробництва 25 чол. 

 

1.4. За поданням Державної інспекції закладів освіти відмовити в 

видачі Державної ліцензії на здійснення освітньої діяльності за статусом 

професійно-технічного училища з професій, що не забезпечені матеріально-

технічною і навчально-методичною базою. 

 

ПТУ № 2 м. Українка (Київська область) 

 

3-021 Електрослюсар по обслуговуванню автоматики та 

засобів вимірювань електростанцій 
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4-111 Слюсар по виготовленню деталей та вузлів систем 

вентиляції: кондиціювання повітря, пневмотранспорту та  

аспірації 

 

ВПУ № 11 м. Харків 

 

3-129 Слюсар-механік по радіоелектронній апаратурі; 

слюсар-складальник радіоелектронної апаратури. 

 

1.5. Видати Державну ліцензію на право здійснення підготовки водіїв 

транспортних засобів категорії «В» з разовим прийомом: 

Мале підприємство «Аконіт», м. Київ     60 чол. 

 

1.6. Видати Державну ліцензію на право здійснення підготовки водіїв 

транспортних засобів категорії «В», «С», «Д», і «С» з разовим прийомом: 

Київське АТП 13068       60 чол. 

 

2. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти: 

2.1. Видати Державну ліцензію і визнати ліцензованим професійним 

навчально-виховним закладом з правом здійснення освітньої діяльності 

строком на 5 років з професій: 

 

ВПУ № 3 м. Київ 

 

7-128 Кондитер        75 чол. 

7-132 Кухар        485 чол. 

 

2.2. Видати Державну ліцензію на право здійснення підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів 

категорії «В», «С», «Д», «Е», в т.ч. іноземних громадян, а також підвищення 

кваліфікації водіїв з метою одержання посвідчення майстра виробничого 

навчання з водіння автотранспортних засобів з разовим прийомом: 

Дарницька автомобільна школа, м. Київ    350 чол. 

 

Центральний автоучбовий комбінат Української 

державної автомобільної корпорації «Укравтотранс»  420 чол. 

 

Київська автомобільна школа міського комітету 

сприяння обороні України      600 чол. 

 

 


