
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З 
 

«13» липня 1994 р.       м. Київ              № 229 

                    

 

Про підсумки акредитації 

закладів освіти України 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

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

засідання Міжгалузевої акредитаційної комісії від 30 червня - 1 липня 1994 

року, протокол № 12 

 Н А К А З У Ю : 

 1. Затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 30 

червня - 1 липня 1994 року (протокол № 12) з ліцензування, атестації, зміни 

статусу та назви закладів освіти згідно додатку 1 до наказу. 

 2. Головному управлінню акредитації закладів освіти відповідно до 

рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 30 червня - 1 липня 1994 

року, протокол № 12 та додатку 2 до наказу: 

 2.1. У місячний термін підготувати і подати до розгляду проекти 

постанов Кабінету Міністрів України щодо зміни статусу та назви закладів 

освіти, які визначені протоколом. 

 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. Внести зміни до складу Міжгалузевої акредитаційної комісії згідно 

додатку 3 до наказу. 

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

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

Міжгалузевої акредитаційної комісії ліцензовані напрямки (спеціальності) 

підготовки та обсяги прийому при встановленні планів прийому та обсягів 

бюджетного фінансування закладам освіти. 

 4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника Міністра - 

начальника Головного управління акредитації закладів освіти Невесенка В.І. 

 

 

 

 

В.о. Міністра            В.П. Шепотько 

         



Додаток № 1 

                                                                             до наказу Міносвіти України 

                                                                                       від 13 липня 1994 р. № 229 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
 

РІШЕННЯ 

  

30 червня – 1 липня 1994 року                                                       Протокол № 12 

 

Про підсумки ліцензування та атестації  

вищих навчальних закладів 

 

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 ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

IV рівень акредитації: 

6.0303 Історія         75 

6.0305 Філологія         275 

Мови: українська, російська, романо-германські 

(англійська, німецька, французька) 

6.0501 Економіка         375 

6.0502 Інформаційні системи в менеджменті    25 

6.0601 Право         100 

6.0801 Математика        150 

6.0802 Прикладна математика       100 

6.0701 Фізика         100 

6.0703 Хімія         75 

6.0704 Біологія         50 

6.0704 Ботаніка         25 

6.0704 Фізіологія         25 

6.0704 Біохімія         50 

 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0403 Політологія         25 

6.0913 Метрологія та вимірювальна техніка.  

Стандартизації і сертифікація     25 

6.0702 Прикладна фізика. Радіофізика і електроніка.   25 
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Разом:         1540 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По підготовчому відділенню, в тому числі  

для іноземних громадян      250 

По факультету суміжних і додаткових професій  300 

По факультету перепідготовки і підвищення  

кваліфікацій        1000 

 

1.2. ДОНЕЦЬКОМУ ІНСТИТУТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

при Донецькому державному університеті 

ІІІ рівень акредитації:  

6.0601 Право         250 

I рівень акредитації: 

6.0601 Право         400 

Разом:           650 

 

1.3. НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА  

АКАДЕМІЯ» 

IVрівень акредитації: 

6.0201 Культура         30 

6.0301 Філологія         30 

6.0303. Історія         25 

6.0402 Соціологія         25 

6.0403 Політологія         25 

6.0501 Економіка         60 

6.0701 Фізика         25 

6.0704 Біологія         25 

6.0708 Екологія         25 

Разом:           270 

 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По Острізькому колегіуму (Рівненська область) 

ІІІ рівень акредитаії: 

6.0201 Культура         50 

6.0303 Історія         50 

6.0501 Економіка         50 

Разом:           150 

По підготовчому відділенню для іноземних громадян   50 

 

1.4. СЕВАСТОПОЛЬСЬКОМУ ПРИЛАДОБУДІВНОМУ ІНСТИТУТУ 

IVрівень акредитації: 

6.0804 Комп’ютерні науки 

Пограмне забезпечення обчислювальної  

техніки і автоматизованих систем     50 

6.0902 Інженерна механіка 

Техноогія машинобудування     50 

Металорізальні верстати та системи    50 
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6.0905 Енергетика 

Суднові енергетичні установи     50 

Суднове енергетичне устаткування    70 

6.0907 Радіотехніка        75 

6.0908 Електроніка 

Мікроелектронні і напівпровідникові пристрої   50 

6.0909 Прилади 

Приладобування        75 

6.0910 Електронні апарати 

Автоматизація технологічних процесів  

у виробництві        50 

6.0914 Комп’ютерізовані системи автоматики і  

управління 

Автоматизоване управління в технічних та  

організаційних системах      75 

Автоматизовані системи та пристрої  

перетворення інформації      50 

6.1002 Кораблі та океанотехнічне кораблебудування   50 

 

III рівень акредитації: 

6.0501 Економіка 

Економіка у виробничій сфері     25 

Фінанси та кредит       50 

Облік і аудит        50 

6.1003 Судноводіння і енергетика суден 

Експлуатація суднових енергетичних  

установок         50 

Разом:           870 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По підготовчому відділенню в тому числі  

для іноземних громадян      100 

Пофакультету підвищення кваліфікації і  

перепідготовки фахівців      30 

 

1.5. КИЇВСЬКОМУ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

 

IV рівень акредитації: 

6.0501 Економіка 

Облік і аудит        180 

Економіка підприємств      70 

Маркетинг        80 

6.0502 Менеджмент 

Менеджмент у виробничій сфері     55 

Менеджмент у невиробничій сфері     60 

Менеджмент зовнішньоекономічної  

діяльності підприємств       75 

6.0503 Торгівля 
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Товарознавство і торгівля продовольчими  

товарами         30 

Товарознавство і торгівля непродовольчими  

товарами         30 

Товарознавство та експертиза в митній справі   30 

6.0917 Харчова технологія та інженерія 

Технологія громадського харчування    75 

 

III рівень акредитації: 

6.0501 Економіка 

Фінанси і кредит       105 

6.0909 Право 

Правознавство        50 

Разом:           840 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По підрозділам: 

Підготовчому відділенню, в тому числі для 

іноземних громадян       100 

Факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації з правом 

надання, на основі базової , відповідної повної вищої освіти за  

напрямками: 

7.050106 Облік і аудит        75 

7.050108 Маркетинг        75 

Факультету підвищення кваліфікації з  

базових спеціальностей       750 

 

1.6. КИЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ  

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

IV рівень акредитації: 

6.0304 Філологія         530 

Мови: українська, англійська, російська,  

німецька, французка, іспанська 

 

III рівень акредитації: 

6.0304 Філологія         220 

Мови: китайська, японська 

Переклад: англійська, німецька, французька,  

італійська, турецька 

6.0401 Психологія        50 

Разом:         800 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По підрозділам: 

Інституту Сходу (м. Київ) 

III рівень акредитації: 

6.0304 Філологія         150 

Мови: японська, китайська, турецька,  
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російська, українська. 

Переклад: японська, китайська, турецька 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

Інституту Славістики (м. Київ) 

III рівень акредитації: 

6.0304 Філологія         100 

Мови: українська, польська 

Переклад: польська 

(з правом перепідготовки іноземних громадян) 

 

Гуманітарному коледжу (м. Київ) 

II рівень акредитації: 

6.0502 Менеджмент 

Менеджмент невиробничої сфери     50 

 

По підготовчому відділенню, в тому числі  

для іноземних громадян      250 

 

1.7. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації: 

6.0501 Економіка 

Облік і аудит        120 

Управління трудовими ресурсами     60 

6.0502 Менеджмент 

Менеджмент у виробництві      60 

Менеджмент у невиробничій сфері     60 

6.0902 Інженерна механіка 

Технологія машинобудування     90 

Металорізальні верстати і системи    30 

Інструментальне виробництво     30 

Обладнання текстильної, легкої промисловості 

і побутового обслуговування      60 

6.0907 Радіотехніка 

Радіотехніка        60 

6.0910 Електронні апарати 

Конструювання і технологія  

радіоелектронних засобів      60 

6..0915 Комп'ютерна інженерія 

Комп’ютерні та інтелектуальні системи  

та мережі         60 

6.0916 Хімічна технологія та інженерія 

Хімічна технологія і обладання  

опоряджувального виробництва     30 

6.0918 Легка промисловість 

Технологія і конструювання швейних виробів   90 

Технологія і конструювання виробів із шкіри   60 

6.0923 Зварювання 
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Обладнання і технологія підвищення  

зносостійкості та відновлення деталей машин   30 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0916 Хімічна технологія і інженерія 

Електрохімічна технологія      30 

Промислова екологія та охорона  

навколишнього середовища      30 

Разом:         960 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян       100 

 

1. 8. КИЇВСЬКОМУ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОМУ ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації:  

6.0501 Економіка 

Економіка підприємства      75 

6.0902 Інженерна механіка 

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні  

машинні обладнання       50 

Автомобілі і автомобільне господарство    100 

6.0921 Будівництво  

Будівництво автомобільних доріг і аеродромів  75 

Мости і транспортні тунелі      50 

6.0923 Зварювання 

Обладнання і технологія підвищення  

зносостійкості і відновлення деталей машин   25 

6.1004 Керування транспортом 

Організація перевезень і управління на  

транспорті         50 

Організація дорожнього руху     50 

 

IІІ рівень акредитації: 

6.0501 Економіка та управління в будівництві    50 

Разом:         525 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По факультету довузівської підготовки    240 

По факультету післядипломної освіти, в  

тому числі з правом надання, на основі  

базової, другої повної вищої освіти    80 

 

1.9. ОДЕСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. К.Д.  

УШИНСЬКОГО 

IV рівень акредитації:  

6.0101 Педагогіка 

Початкове навчання       120 

Дошкільне виховання       120 
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6.0102 Фізичне виховання і спорт 

Фізичне виховання       120 

6.0201 Музичне мистецтво 

Музичне виховання в навчальних закладах   30 

6.0205 Образотворче мистецтво 

Викладання образотворчого мистецтва,  

креслення         30 

6.0303 Історія 

Всесвітня історія        30 

6.0304 Філологія 

Українська мова та література,  

російська мова та література      60 

6.0701 Фізика         50 

6.0801 Математика        50 

6.0802 Прикладна математика 

Інформатика        50 

IІІ рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка 

Соціальна педагогіка       30 

Соціальна педагогіка. Логопедія.     30 

6.0102 Фізичне виховання і спорт      30 

Фізична реабілітація 

Рекреція, оздоровча фізична культура. 

6.0104 Олімпійський та професійний спорт    25 

6.0201 Культура 

Культурологія        25 

6.0204 Музичне мистецтво 

Диригування        25 

6.0205 Образотворче мистецтво      50 

Декоративно-прикладне мистецтво 

Дизайн 

6.0303 Історія 

Історія України        25 

6.0304 Філологія         50 

Мови: англійська, німецька 

6.0401 Психологія 

Психологія         25 

Разом:         900 

По підрозділам: 

Спеціалізованому факультету перепідготовки фахівців 

IІІ рівень акредитації: 

6.0401 Психологія 

Психологія. Практична психологія   90 

Підготовче відділення  

(з правом підготовки іноземних громадян)     100 

 

Ялтинському коледжу при Одеському педагогічному інституті 
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IІ рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка         120 

6.0204 Музичне мистецтво       60 

Разом:         180 

 

1.10. ПОЛТАВСЬКОМУ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНОМУ  

ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації:  

0708 Економіка і управління в будівництві    100 

1504 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні  

машини і обладнання       75 

2901 Архітектура         60 

2903 Промислове та цивільне будівництво     300 

2907 Теплогазопостачання, вентиляція та охорона  

повітряного басейну       75 

2908 Водопостачання, каналізація, раціональне  

використання та охорона водних ресурсів    50 

 

IІІ рівень акредитації: 

2105 Електропривід і автоматизація промислових  

установок і технологічних комплексів    100 

2902 Художнє проектування архітектурних  

міських і сільських ансамблів      20 

7.090202 Технологія машинобудування     50 

7.092104 Виробництво будівельних виробів та  

конструкцій        25 

7.090217 Машини і обладнання нафтових та  

газових промислів       50 

7.090311 Охорона навколишнього середовища та  

раціональне використання природних  

ресурсів в паливно-енергетичному комплексі   50 

7.050106 Облік і аудит        50 

7.050201 Промисловий менеджмент      50 

Разом:         1055 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По факультету підвищення кваліфікації    425 

По факультету довузівської підготовки, в  

тому числі для іноземних громадян    110 

 

1.11. ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації:  

6.1101 Медицина         710 

Лікувальна справа 

Стоматологія 

Педіатрія 

Медико-профілактична справа 
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Лабораторна діагностика 

 

IІІ рівень акредитації: 

6.0102 Фізичне виховання і спорт 

Фізична реабілітація. Спортивна медицина.   60 

6.0401 Психологія  

Психологія. Медична психологія.     60 

6.0502 Менеджмент        60 

Менеджмент невиробничої сфері. Менеджмент 

охорона здоров’я 

Іформаційні системи в медицині 

Страхова справа в медицині 

6.0902 Електроні апарати  

Біотехнічні та медичні апарати та системи   60 

Разом:         950 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По структурним підрозділам: 

Факультету удосконалення лікарів     200 

(з філією у м. Миколаєві) 

Підготовчому відділенню,в тому числі  

для іноземних громадян       100 

Націонольній гімназії (м. Одеса)     70 

Ліцею (м. Одеса)        70 

 

1.12. ПОЛТАВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ СТОМАТОЛОГІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації: 

6.1101 Медицина         550 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По факультету післядипломної перепідготовки  

лікарів         600 

По підготовчому відділеню, в тому числі  

для іноземних громадян      100 

 

1.13. УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІГРАФІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації: 

6.0205 Образотворче мистецтво 

Графіка         40 

6.0305 Філологія 

Видавницька справа та редагування    50 

6.0501 Економіка  

Економіка підприємства      50 

6.0902 Іженерна механіка 

Поліграфічні машини і автоматизовані  

комплекси         50 

6.0910 Електроні апарати  
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Автоматизація технологічних процесів і  

виробництв        30 

6.0918 Легка промисловість 

Технологія поліграфічного виробництва   100 

 

III рівень акредитації: 

6.0501 Економіка: 

Облік і аудит        50 

60503 Торгівля  

Книгознавство та організація торгівлі    25 

6.0902 Інженерна механіка 

Технологія машинобудування     50 

Разом:         445 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По факультету підвищення кваліфікації та  

перепідготовки фахівців      120 

По підготовчому відділенню, в тому числі  

для іноземних громадян      80 

 

1.14.ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ІНСТИТУТУ НАРОДНОГО  

ГОСПОДАРСТВА 

IV рівень акредитації: 

6.0501 Економіка 

Фінанси і кредит       150 

Облік і аудит        200 

6.0502 Менеджмент 

Менеджмент у виробничий сфері     125 

Менеджмент у невиробничій сфері     50 

Управління трудовими ресурсами     25 

 

III рівень акредитації: 

6.0501 Економіка 

Міжнародна економіка      50 

Економічна кібернетика      50 

6.0502 Менеджмент  

Аграрний менеджмент      50 

Разом:         700 

 

По факультету підвищення кваліфікації    725 

По підготовчому відділеню, в тому числі  

для іноземних громадян      145 

 

1.15. ЗАПОРІЗЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ІНСТИТУТУ. 

IV рівень акредитації: 

1007 Промислова теплоенергетика      50 

1102 Металургія кольорових металів     50 
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1103 Теплофізика, автоматизація і екологія  

теплових агрегатів в металургії     50 

1703 Металургійні машини та обладнання    50 

2002 Фізика і технологія матеріалів і компонентів  

електронної техніки       50 

2005 Промислова електроніка       50 

2103 Автоматизація технологічних процесів і  

виробництв         50 

2903 Промислове і цивільне будівництво     75 

2908 Водозабезпечення, каналізація і раціональне  

використання і охорона водних ресурсів    25 

 

III рівень акредитації: 

0608 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз 

 господарської діяльності      25 

0609 Економічна кібернетика       25 

0702 Економіка і управління в металургії     50 

0716 Організація виробництва       25 

1101 Металургія чорних металів      25 

1108 Обробка металів тиском       25 

1110 Композиційні порошкові матеріали, покритя   25 

2204 Програмне забезпечення обчислювальної  

техніки і автоматизованих систем     25 

Разом:         650 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По факультету перепідготовки та підвищення  

кваліфікації         530 

По підготовчому відділенню для іноземних  

громадян         100 

 

1.16. ХАРКІВСЬКОМУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації: 

030101 Електроенергетика       50 

030105 Електроніка, радіотехніка, електронна  

схематехніка        50 

030107 Технологія і обладнання механо-складального  

виробництва        50 

030108 Технологія і обладнання автоматизованого 

виробництва у машинобудуванні і приладобудування  50 

030110 Технологія і обладнання зварювального  

виробництва        50 

030121 Технологія і комплексна механізація  

добування  корисних копалин і руд    50 

030123 Технологія текстильної і легкої промисловості   50 

030128 Апарати, прилади, обладнання і  
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автоматизація хімічного виробництва    50 

1005     Теплові і електричні станції      50 

1205     Обладнання і технологія зварювального  

виробництва       50 

 

III рівень акредитації: 

030109 Металургія в машинобудувані та  

приладобувані        50 

030122 Електромеханічне обладнання,  

автоматизація процесів добування корисних  

копалин і руд        50 

030129 Автоматизовані системи управління  

промисловими установками      50 

Разом:         650 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По підрозділам підвіщенням кваліфікації    150 

По підготовчому відділенню для іноземних  

громадян          100 

 

1.17. ПРИКАРПАТСЬКОМУ  УНІВЕРСИТЕТУ ім. В.СТЕФАНИКА 

(м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК) 

III рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка         280 

Початкове навчання  

Дошкільне виховання  

6.0204 Музичне мистецтво 

Музика. Музичне виховання в навчальних  

закладах.         90 

6.0205 Образотворче мистецтво 

Викладання образотворчого мистецтва    50 

Декоративно-прикладне мистецтво    50 

6.0303 Історія         60 

Історія України 

Всесвітня історія 

6.0304 Філологія 

Українська мова і література     80 

6.0304 Філологія         150 

Мови: російська, польська, чеська,  

англійська, німецька 

6.0401 Психологія         75 

6.0501 Економіка         120 

Фінанси і кредит 

Облік і аудит 

6.0701 Фізика         75 

6.0703 Хімія         60 

6.0801 Математика        75 
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6.0918 Легка промисловість 

Технологія і конструювання виробів із  

шкіри і хутра        60 

II рівень акредитації: 

6.0601 Право         100 

Разом:         1325 

 

1.18. КИЇВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ 

IV рівень акредитації: 

Спеціалізація лікарів в тому числі 

випусників вищих медичних закладів (інтернатура)   3200 

Підвищення кваліфікації лікарів і провізорів    7400 

(з правом пдготовки іноземних громадян) 

По підготовчому відділенню для іноземних громадян   300 

 

1.19. ХАРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРІВ 

IV рівень акредитації: 

Спеціалізація лікарів, в тому числі 

випусників вищих медичних закладів (інтернатура)   1800 

Підвищення кваліфікації лікарів і провізорів    8900 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По підготовчому відділенню для іноземних громадян   250 

 

1.20. ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації: 

1201 Технологія машинобудування      75 

1202 Металорізальні верстати та інструменти    75 

1707 Машини та апарати текстильної, легкої  

промисловості та побутового обслуговування   50 

2005 Промислова електроніка       75 

2201 Обчислювальні машини, комплекси,  

системи і мережі        75 

 

III рівень акредитації: 

0604 Фінанси і кредит        60 

0608 Бухгалтерський облік і аудит      60 

0716 Організація виробництва      75 

1205 Устаткування та технологія зварювального  

виробництва        75 

Разом:         620 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По факультету перепідготовки та підвищення  

кваліфікації         300 

По підготовчому відділенню, в т.ч для іноземних  

громадян         100 

 

1.21. КИЇВСЬКОМУ ВІЙСЬКОВОМУ ГУМАНІТАРНОМУ  
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ІНСТИТУТУ 

III рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка 

Професійне навчання       100 

6.0302 Журналістика        20 

6.0303 Історія         55 

6.0421 Психологія         130 

6.0402 Соціологія         15 

Разом:         320 

 

По факультету підвищення кваліфікації    100 

 

1.22.ЗАПОРІЗЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ ІНСТИТУТУ МВС УКРАЇНИ 

III рівень акредитації: 

6.0601 Право        100 

Правоохоронна діяльність. 

 

I рівень акредитації: 

6.0601 Право         100 

Кримінально- процесуальна діяльність. 

Разом:         200 

 

1.23. ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІНСТИТУТУ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

III рівень акредитації: 

6.0102 Фізичне виховання і спорт      475 

(в тому числі для іноземних громадян) 

 

По підготовчому відділенню, в тому числі  

для іноземних громадян      100 

 

1.24. МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ФІНАНСІВ (м. Київ) 

III рівень акредитації: 

6.0501 Економіка 

Фінанси і кредит       50 

Облік і аудит        50 

6.0502 Менеджмент 

Адміністративний менеджмент     50 

Разом:         150 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По структурними підрозділами: 

Фінансовому ліцею       75 

Коледжу управління бізнесом і банками    75 

Факультету підвищення кваліфікації з правом  

надання, на основі базової, другої повної  

вищої освіти        150 
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По підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян       80 

 

1.25. УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТУ МУНІЦИПАЛЬНОГО  

МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ (м. Київ) 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0501. Економіка         60 

Міжнародна економіка 

Економіка підприємства 

Маркетинг 

6.0502 Менеджмент        80 

Менеджмент у виробничій сфері 

Мнеджмент у невиробничій сфері 

Адміністративний менеджмент 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності  

підприємства 

Менеджмент природоохоронної діяльності 

Разом:         140 

Перепідготовка та підвищення кваліфікації    120 

 

1.26. КИЇВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ «СЛОВ’ЯНСЬКИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ» 

III рівень акредитації: 

6.0201 Культура         30 

Музейна справа та охорона пам’яток  

історії та культури 

6.0204 Музичне мистецтво        30 

Музикознавство 

Музичне виховання 

6.0205 Образотворче мистецтво      30 

Мистецтвознавство 

6.0303 Історія         30 

Історія України 

Всесвітня історія 

6.0304 Міжнародні відносини       30 

Міжнародні відносини 

Країнознавство 

Міжнародна інформація 

6.0305 Філологія         60 

Мови: українська, словацька, російська,  

англійська, польська, болгарська, грецька  

6.0401 Психологія         30 

Психологія 

Психологія соціальна 

6.0501 Економіка         30 

Фінанси і кредит 

Облік і аудит 
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Маркетинг 

6.0502 Менеджмент        30 

Менеджмент невиробничої сфери 

ІІ рівень акредитації: 

6.0709 Геодезія, картографія та землевпорядкування   60 

Землевпорядкування 

Картографія 

Геоінформаційні системи і технології 

Разом:         360 

По підготовчому вдділенню,в тому числі для іноземних  

громадян          150 

 

1.27. ІНСТИТУТУ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА  

ЕКОНОМІКИ (м. Кіровоград) 

III рівень акредитації: 

7.010106 Соціальна педагогіка      50 

7.030302 Філологія. іноземні мови (англійська,  

німецька)        50 

7.030106 Облік і аудит        75 

7.091402 Комп’ютерні системи управління і  

автоматики        25 

7.050301 Товарознавство і торгівля продовольчими  

товарами        75 

Разом:         275 

 

По підготовчому відділенню в т.ч. для іноземних  

громадян          150 

 

1.28. ГУМАНІТАРНІЙ АКАДЕМІЇ (м. Харків) 

III рівень акредитації: 

6.0302 Журналістика 

Журналістика        25 

6.0304 Філологія 

Українська мова і література     25 

Мови: російська, англійська, німецька,  

французька        50 

6.0401 Психологія        40 

6.0501 Економіка 

Фінанси і кредит       30 

Разом:         170 

По підготовчому відділенню (з правом підготовки  

іноземних громадян)        100 

 

1.29. УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ТУРИЗМУ (м. Київ) 

III рівень акредитації: 

60502 Менеджмент        50 

Менеджмент у невиробничій сфері.  
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Туристський менеджмент. 

 

По факультету перепідготовки та підвищенню  

кваліфікацій         100 

Ліцей туризму (м. Київ)       75 

 

1.30. ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН І  

МЕНЕДЖМЕНТУ (м. Харків) 

III рівень акредитації: 

7.050106 Облік і аудит        75 

7.050108 Маркетинг        75 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері    75 

Разом:         225 

 

1.31. ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ, БІЗНЕСУ І  

ПРАВА 

III рівень акредитації: 

7.050104 Фінанси і кредит       50 

7.050106 Облік і аудит        50 

7.050107 Економіка підприємства      50 

7.050108 Маркетинг        50 

7.030407 Перекладач        30 

Разом:         250 

 

1.32. ОДЕСЬКІЙ АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ 

III рівень акредитації: 

0515 Живопис 

Станковий живопис       8 

Монументальний живопис      6 

051600 Графіка 

Станкова (вільна) графіка      8 

Станкова скульптура       8 

Разом:         30 

 

1.33. ПОЛТАВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ (ПІДГОТОВЧОМУ)  

КОЛЕДЖУ 

II рівень акредитації: 

6.0304 Флологія         50 

Мова: англійська 

Переклад: англійська 

 

По підрозділам: 

Підготовче відділення для іноземних  

громадян (атестування)      100 

Ліцей         75 

 

1.34. ІНСТИТУТУ ПСИХОЛОГІЇ ТА  ПІДПРИЄМСТВА (м. Донецьк) 
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III рівень акредитації: 

6.0401 Психологія 

Психологія. Практична психологія.    50 

6.0502Менеджмент 

Менеджмент в невиробничій сфері     30 

Разом:         80 

 

1.35. ЕКОНОМІКО-ЮРИДИЧНОМУ УЧИЛИЩУ Київського  

Технікуму готельного господарства 

Підготовка з робітничих професій 

4.05030601 Продавець        50 

4.09171001 Офіціант (зі знанням іноземної мови)   50 

4.09180725 Секретар-референт (зі знання іноземної  

мови)         75 

4.09180725 Секретар-референт. Покоївка (зі знанням  

іноземної мови)       75 

9–075 Бухгалтер         75 

Разом:         275 

 

1.36. КРИМСЬКО-АМЕРИКАНСЬКОМУ КОЛЕДЖУ  

(м. Сімферополь) 

II рівень акредитації: 

6.0304 Філологія         120 

Мови: англійська, німецька 

Переклад: англійська, німецька 

 

1.37. МИКОЛАЇВСЬКОМУ ВЕЧІРНЬОМУ ПРАВОВОМУ КОЛЕДЖУ 

I рівень акредитації: 

6.0601 Право 

5.06010101 Правознавство       200 

 

1.38. УЧБОВОМУ ЦЕНТРУ ТРАНСПОРТНОЇ АКАДЕМІЇ (м.Київ) 

По підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян        150 

 

1.39. НАВЧАЛЬНО-АДАПТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРУ «НАДЖАХ»  

(м.Київ) 

Довузівська підготовка іноземних громадян    150 

 

1.40. ДОНЕЦЬКОМУ МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖУ при Донецькому  

медичному університеті 

II рівень акредитації: 

6.1101 Медицина 

Сестринська справа       100 

 

1.41. ЛЬВІВСЬКОМУ ВПУ-ТЕХНІЧОМУ КОЛЕДЖУ 

у комплексі з університетом «Львівська політехніка» 
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I рівень акредитації: 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      30 

1801 Технічне обслуговування і ремонт  

електропобутової техніки      60 

2301 Радіоапаратобудування       60 

3209 Товарознавство, організація матеріального  

забезпечення і збуту       30 

 

робітничі професії: 

1-129 Електромонтер по обслуговуванню 

електрообладнання       30 

1-130 Електромонтер по ремонту електрообладнання   30 

3-122 Монтажник радіоапаратури та приладів    30 

3-119 Регулювальник радіоапаратури та приладів   30 

4.09180725 Секретар-референт      30 

Разом:        330 

 

1.42. КОМЕРЦІЙНОМУ КОЛЕДЖУ АЛСКО (м.Київ) 

I рівень акредитації: 

6.0502 Менеджмент 

Менеджменту невиробничій сфері    100 

6.0601 Право 

Правознавство        50 

Разом:         150 

 

1.43. ЛІЦЕЮ «СВІЧАДО» (м. Біла Церква) 

надати право на освітню діяльність      150 

 

1.44. ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ  

ГРОМАДЯН 

Товариства з обмеженною відповідальністю «КИЇВПІДФАК»  

на базі та за участю Українського державного аграрного  

університету (м. Київ) 

Довузівська підготовка іноземних громадян    50 

 

1.45. ПРИВАТНІЙ ШКОЛІ БІЗНЕСУ «777» (м. Львів) 

I рівень акредитації: 

6.0601 Економіка 

Економіка підприємства      100 

Бухгалтерський облік і аудит      20 

 

1.46. Закладам освіти згідно додатків 1, 2, 3 до даного протоколу за 

рішенням секцій Міжгалузевої акредитаційної комісії. 
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2. Пропонувати відповідним управлінням Міністерства освіти України 

до 10 січня 1995 року забезпечити підведення підсумків експерименту з 

організації роботи вищих професійних училищ. 

З метою реалізації завдань акредитації до 30 вересня 1994 року спільно 

з Мінпраці України визначити державні вимоги до змісту та рівня 

кваліфікації випускників зазначених закладів. 

 

3. Надати державну ліцензію на відкриття окремих напрямків 

підготовки вищим навчальним закладам згідно з додатком 4. 

 

4. Внести вищезазначені ліцензовані за заявленим статусом і 

напрямками (спеціальностями) підготовки навчальні заклади до Державного 

реєстру закладів освіти України. 

 

5. Вважати атестованими: 

Донецький державний університет 

Київський торговельно-економічний інститут 

Севастопольський  приладобудівний інститут 

Київський державний інститут іноземних мов 

Хмельницький технологічний інститут 

Київський автомобільно-дорожній інститут 

Полтавський інженерно-будівельний інститут 

Одеський державний педагогічний інститут 

Запорізький індустріальний інститут 

Одеський державний медичний інститут 

Полтавський медичний стоматологічний інститут 

Український поліграфічний інститут 

Тернопільський інститут народного господарства 

Чернігівський технологічний інститут 

Київський інститут удосконалення лікарів 

Харківський інститут удосконалення лікарів 

 

5.1. Затвердити рішення секцій Міжгалузевої акредитаційної комісії 

щодо атестації вищих навчальних закладів післядипломної освіти та І-ІІ 

рівнів підготовки, професійно-технічних навчальних закладів згідно з 

додатками 1, 2, 3 до даного протоколу. 

 

5.2. Атестувати заклади довузівської підготовки іноземних громадян: 

Міжнародний підготовчий коледж (м. Київ), 

Підготовче відділення Полтавського міжнародного коледжу, 

Учбовий центр Транспортної академії України (м. Київ). 

 

6. Погодитись з пропозицією Донецького обласного інституту 

післядипломної освіти про створення на його базі Центру акредитаційної 

експертизи з наданням права на здійснення акредитаційно-методичної, 

координаційної діяльності в системі підвищення кваліфікації педагогічних  
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працівників, досліджень впровадження державного стандарту загальної 

середньої освіти регіону. 

 

7. За наслідками ліцензування та атестації вважати акредитованими в 

повному обсязі за ІУ рівнем акредитації: 

Донецький державний університет 

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов 

Київський автомобільно-дорожній інститут 

Київський торговельно-економічний інститут 

Одеський державний медичний інститут 

Одеський державний педагогічний інститут 

Полтавський медичний стоматологічний інститут 

Полтавський інженерно-будівельний інститут 

Севастопольський приладобудівний інститут 

Тернопільський інститут народного господарства 

Український поліграфічний інститут 

Харківський інженерно-педагогічний інститут 

Хмельницький технологічний інститут 

Чернігівський технологічний інститут 

Київський інститут удосконалення лікарів 

Харківський інститут удосконалення лікарів 

Донбаський інженерно-будівельний інститут 

з наданням, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 01  

червня 1992 року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних  

закладів», автономії у вирішенні питань: 

визначення змісту освіти; 

визначення структури і плану прийому; 

встановлення тривалості навчання; 

присвоєння й присудження вчених ступенів і знань; 

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 розпорядження усіма видами асигнувань. 

 

8. Контроль за своєчасним виконанням забов’язан навчальних закладів 

щодо додержання умов, визначених у висновках акредитаційної експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

9. Погодитсь, з урахуванням висновків акредитаційної експертизи, з 

пропозиціями місцевих органів державної адміністрації, галузевих 

міністерств і відомств, про зміну статусу та назви нижчезазначених закладів 

освіти: 
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Донбаський інженерно-будівельний   Донбаська державна академія 

інститут        будівництва і архітектури 

        (м. Макієвка Донецької обл.) 

 

Київський державний педагогічний   Київський лінгвістичний  

інститут іноземних мов     університет 

 

Севастопольський приладобудівний   Севастопольський державний 

Інститут        технічний університет 

 

Харківський інженерно-педагогічний   Українська інженерно-педаго-  

Інститут        гічна академія 

 

Хмельницький технологічний    Хмельницький державний  

Інститут        технолог-університет  

«Поділля» 

 

Кийвський автомобільно-     Український транспортний 

Дорожній інститут      університет 

 

Київський торговельно-економічний   Київський державний  

Інститут        університет торгівлі і економі- 

ки 

 

Одеський державний медичний    Одеський державний медич- 

інститут ім. М.І. Пирогова     ний університет 

 

Одеський державний педагогічний   Південноукраїнський педаго- 

Інститут ім. К.Д. Ушинського    гічний університет ім. К.Д.  

Ушинського 

 

Миколаївський кораблебудівельний   Миколаївський державний  

Інститут        морський технічний  

університет 

 

Полтавський державний медичний   Українська державна медична 

Стоматологічний інститут     стоматологічна академія 

 

Український поліграфічний     Українська академія  

Інститут        друкарства 

 

Тернопільський інститут народного   Тернопільська державна 

Господарства       академія народного  

господарства 

 

Полтавський інженерно-будівельний   Полтавський державний тех- 

Інститут        нічний університет 
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Запорізький індустріальний     Запорізька державна інженер- 

Інститут        на академія 

 

Київський інститут удосконалення    Київська державна медична 

Лікарів        академія післядипломної  

освіти 

 

Харківський інститут удосконалення   Харківська державна медична 

лікарів        академія післядипломної  

освіти 

 

9. Головному управлінню акредитації закладів освіти Міносвіти 

України подати спільно з відповідними міністерствами до Кабінету Міністрів 

України необхідні документи щодо зміни статусу та назви вищезазначених 

закладів. 

10. Провести додаткову експертизу діяльності: 

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

(м. Запоріжжя) - за заявою Спілки ректорів області; 

ВІННИЦЬКОГО КОЛЕДЖУ МЕНЕДЖМЕНТУ - на наявність  

навчальних площ. 

11. Встановити термін узгодження матеріалів акредитаційної 

експертизи за направленням Міжгалузевої акредитаційної комісії в 

організаціях, установах тощо не більше місяця з дня подання матеріалів. 

12. Понизити зареєстрований статус Київського Слав'янського та 

Слісаветградського вільного університетів (м. Кіровоград) на інститутський, 

як відповідаючий освітянським спроможностям закладів, і погодитись із 

новою іх назвою, відповідно: 

Київський інститут "Слав"янський університет"; 

Інститут регіонального управління та економіки (м. Кіровоград). 

 

 

 

Заступник голови Комісії, 

заступник Міністра освіти України     В.І. Невесенко 

 

 

 

 

       



Додаток № 1 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 12 

                                                                                       від 30.06.94р. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Секція з питань акредитації післядипломної освіти 

 

РІШЕННЯ 

  

від 23 червня 1994р.                        м. Київ                                      Протокол № 2 

 

 

Про підсумки акредитації 

навчальних закладів (підрозділів) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992р. 

№ 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів'', наказів Міністерства 

освіти України від 20 жовтня 1992р. № 157 та від 3 лютого 1994 року № 29, 

на підставі висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного 

управління акредитації закладів освіти і управління післядипломної освіти. 

 

1. Вважати атестованими та видати Державну ліцензію на здійснення 

освітньої діяльності з напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і 

ліцензованих обсягів прийому: 

1.1. Вінницькому обласному інституту післядипломної освіти 

(ІІІ рівень акредитації) 

Перепідготовка: 

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

6.0305 Філологія 

Українська мова та література  

та світова література        90 чол. 

6 -0401 Психологія 

Практична психологія в галузі освіти     50 чол. 

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

Всього:     140 

Підвищення кваліфікації з загальнорічним ліцензованим обсягом курсового 

навчання       3700 чол. 

Спеціалістів та молодших спеціалістів  

галузі народної освіти 

Керівних кадрів освіти 

 

1.2. Волинському обласному навчально-методичному інституту 

післядипломної освіти педагогічних кадрів (III рівень акредитації) 

 

Підвищення кваліфікації        2500 чол. 

-------------------------------- 
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Спеціалістів та молодших спеціалістів 

галузі народної медицини 

Керівних кадрів освіти 

 

1.3. Запорізькому обласному інституту удосконалення вчителів 

(III рівень акредитації) 

Підвищення кваліфікації        4000 чол. 

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

Спеціалістів та молодших спеціалістів 

галузі народної медицини 

Керівних кадрів освіти 

 

1.4. Херсонському обласному інституту удосконалення вчителів 

(III рівень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0401 Психологія 

Практична психологія в галузі освіти     60 чол. 

Підвищення кваліфікації        4000 чол. 

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

Спеціалістів та молодших спеціалістів 

галузі народної освіти 

Керівних кадрів освіти 

 

1.5. Харківському обласному інституту удосконалення вчителів 

(III рівень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0305 Філологія 

Українська мова та література      50 чол. 

Підвищення кваліфікації        6500 чол. 

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

Спеціалістів та молодших спеціалістів 

галузі народної освіти 

Керівних кадрів освіти 

 

1.6. Чернігівському обласному інституту удосконалення вчителів 

(III рівень акредитації) 

Перепідготовка: 

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

6.0305 Філологія 

Українська мова та література  

та світова література        60 чол. 

6.0401 Психологія 

Практична психологія в галузі освіти     60 чол. 

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

Всього:     120 чол. 
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Підвищення кваліфікації з загальнорічним ліцензованим обсягом 

курсового навчання         3000 чол. 

Спеціалістів та молодших спеціалістів 

галузі народної освіти 

Керівних кадрів освіти 

 

1.7. Севастопольському міському інституту удосконалення  

вчителів (III рівень акредитації) 

Перепідготовка: 

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

6.0401 Психологія 

Практична психологія в галузі освіти     50 чол. 

6.0402 Соціологія 

Соціальна робота        50 чол. 

6.0502 Менеджмент 

Менеджер освіти        30 чол. 

6.0501 Економіка 

Фінанси і кредит        30 чол. 

Облік і аудит         30 чол. 

6.0305 Філологія 

Англійська та французька мови      100 чол. 

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

Всього:     290 чол. 

Підвищення кваліфікації з загальнорічним ліцензованим обсягом 

курсового навчання         2500 чол. 

Спеціалістів та молодших спеціалістів 

галузі народної освіти 

Керівних кадрів освіти 

 

1.8. Інституту бізнесу, менеджменту та перепідготовки кадрів  

Держкомгеології та використання надр (III рівень акредитації) 

 

Підвищення кваліфікації 

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

Керівних кадрів Держкомітету геології 

та використання надр         1000 чол. 

Спеціалістів, бакалаврів, молодших  

спеціалістів галузі 

 

1.9. Українському центральному ІПК кадрів металургії 

(III рівень акредитації) (м. Дніпропетровськ) 

 

Підвищення кваліфікації        3000 чол. 

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

Спеціалістів та молодших спеціалістів 

галузі 

Керівних кадрів галузі 
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2. Видати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

прийому: 

 

2.1. Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості 

(ІІІ рівень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0502 Менеджмент 

Менеджмент невиробничої сфери      50 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

Підвищення кваліфікації        1000 чол. 

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

Керівних кадрів служби зайнятості 

Спеціалістів, молодших спеціалістів служб 

зайнятості (з правом навчання іноземних громадян) 

 

2.2. Міжвідомчому інституту підвищення кваліфікації кадрів  

будівельних і проектних організацій  

(ІІІ рівень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0502 Менеджмент 

Менеджмент у виробничій сфері (у будівництві)   60 чол. 

6.0501 Економіка 

Облік і аудит         100 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

Підвищення кваліфікації        10000 чол. 

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

Спеціалістів, молодших спеціалістів різних галузей 

народного господарства 

Керівників різних галузей народного господарства 

Викладачів ВУЗів І та ІІ рівнів акредитації 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

2.3. Навчально-інформаційному центру АДС «Український  

міжнародний культурний центр» (ІІІ рівень акредитації) 

 

Перепідготовка (без присвоєння кваліфікації) 

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

Брокер-аналітик фондового ринку       250 чол. 

Аналітик ринку паперів        100 чол. 

Спеціаліст з фінансового посередництва      100 чол. 

(з правой навчання іноземних громадян) 

  

  



5 

Підвищення кваліфікації        500 чол. 

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

Кадрів фондового ринку 

Спеціалістів з фінансової і банківської справи, 

бухгалтерського обліку та аудиту, приватизації та 

і нвестиційної діяльності 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

2.4. Українському радіологічному учбовому центру 

(м. Київ, III рівень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0708 Екологія 

Радіоекологія         100 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

Підвищення кваліфікації        5000 чол. 

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

Керівних кадрів і спеціалістів галузей народного 

господарства, радіаційної безпеки, радіометрії, 

радіоекології (з правом навчання іноземних громадян) 

 

2.5. Інституту підвищення кваліфікації працівників зв'язку 

/III рівень акредитаціі/ 

Підвищення кваліфікації        2000 чол. 

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

Керівних кадрів зв'язку 

Спеціалістів, молодших спеціалістів системи зв'язку 

 

2.6. Дослідницькому центру Міносвіти України при Державному  

університеті "Львівська політехніка" 

(III pi вень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0101 Педагогіка 

Інженерна педагогіка        60 чол. 

 

2.7. Українському інституту туризму Федерації профспілок  

України 

(III рівень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0502 Менеджмент 

Менеджмент невиробничої сфери     25 чол. 

Підвищення кваліфікаціі 

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

Працівників туристсько-екскурсійної галузі     900 чол. 
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2.8. Факультету підвищення кваліфікації спеціалістів  

металургійної промисловості при Приазовському державному  

технічному університеті (III рівень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0502 Менеджмент 

Менеджмент у виробництві      50 чол. 

6.0501 Економіка 

Фінанси та кредит        25 чол. 

6.0904 Металургія 

Теплофізика, автоматика та екологія 

теплових агрегатів у металургії      25 чол. 

 

Підвищення кваліфікації спеціалістів 

та керівних кадрів галузі        950 чол. 

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

 

2.9. Спеціалізованому Факультету при Черкаському державному 

педагогічному інституті (III рівень акредитації) 

Перепідготовка 

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

6.0401 Психологія 

Практична психологія       100 чол. 

 

2.10. Науково-методичному центру "Біополіс" при 24-ій клінічній 

лікарні (м. Київ) 

 

Курсова підготовка та підвищення кваліфікації 

медичних працівників         250 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

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

 

3. На підставі висновків попередньої ліцензійної експертизи, за 

поданням Мінсільгосппроду України видати Державну ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності з напрямків (спеціальностей), рівнів 

акредитації і ліцензованих обсягів курсового навчання та підвищення 

кваліфікації керівників та спеціалістів галузі 

3.1. Херсонському обласному навчальному центру 

(III рівень акредитації) 

Підготовка, перепідготовка і підвищення 

кваліфікації кадрів АПК      1300 чол. 

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

 

3.2. Державним українським курсам підвищення кваліфікації  

інженерно-технічних працівників Мінсільгосппроду  

України         2500 чол. 
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За II  рівнем акредитації: 

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

3.3. Житомирській обласній школі управління 

сільським господарством      1100 чол. 

3.4. Вінниицькіи обласній школі управління 

сільським господарством      1100 чол. 

3.5. Донецькій обласній школі управління 

сільським господарством      1500 чол. 

3.6. Кіровоградській обласній школі управління 

сільським господарством      850 чол. 

3.7. Львівськїй обласній школі управління 

сільським господарством      750 чол. 

3.8. Луганськїй обласній школі управління 

сільським господарством      750 чол. 

3.9. Одеській обласній школі управління 

сільським господарством      900 чол. 

3.10. Чернівецькій обласній школі управління 

сільським господарством      500 чол. 

3.11. Закарпатській обласній школі управління 

сільським господарством      500 чол. 

3.12. Івано-Франківській обласній школі управління 

сільським господарством      700 чол. 

3.13. Київській обласній школі управління 

сільським господарством      800 чол. 

3.14. Кримській обласній школі управління 

сільським господарством      1000 чол. 

3.15. Сумській обласній школі управління  

сільським господарством      900 чол. 

3.16 Черкаській обласній школі управління 

сільським господарством      1000 чол. 

3.17. Чернїгівській обласній школі управління  

сільським господарством      900 чол. 

 

За І рівнем акредитації 

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

3.18. Школі підвищення кваліфікаціі 

спеціалістів садівництва      500 чол. 

3.19. Школі підвищення кваліфікації 

по виробництву свинини      400 чол. 

3.20. Школі підвищення кваліфікації спеціалістів 

по розведенню сі льськогосподарських тварин 

та племенній справі      500 чол. 

 

4. Видати Державну ліцензію на здійснення перепідготовки з правом 

надання на основі неповної вищої освіти відповідноі вищої освіти з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

прийому 
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За І рівнем акредитації 

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

 

4.1. Міжрегіональній академії управління персоналом  (м. Київ) 

5.05010601 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      150 чол. 

5.05020401 Документознавство і документаційне 

забезпечення управління      150 чол. 

 

4.2. Хмельницькому комерційному технікуму 

5.05020301 Менеджмент у невиробничій сфері    60 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      60 чол. 

 

4.3. Докучаевському торговому технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      60 чол. 

5.05010801 Комерційна ді яльність      60 чол. 

 

4.4. Вінницькому технікуму громадського харчування 

5.05010601 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      60 чол. 

 

5. Погодитись з урахуванням висновків акредитаційної експертизи, з 

пропозиціями місцевих органів Держадміністрації відповідних управлінських 

структур щодо зміни статусу і назви: 

 

5.1. Херсонський обласний інститут  Південно-український Регіо- 

удосконалення вчителів    нальний інститут  

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів 

    

5.2. Мїжвідомчий інститут    Державний інститут після- 

підвищення кваліфікації кадрів  дипломної освіти 

будівельних і проектних   

організацій (УкрІПКбуд) 

 

5.3. Факультет підвищення    Інститут підвищення каліфі- 

кваліфікаці і спеціалістів мета-  кації Приазовського технік- 

лургійної промисловості  при   ного університету 

Приазоовському технічному  

університету   

 

 

Голова секції, начальник 

Управління післядипломної  

освіти          В.М. Баришніков 



Додаток № 2 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 12 

                                                                                       від 30.06.94р. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Секція Міжгалузевої акредитаційної комісії 

з питань акредитації закладів освіти 

І та ІІ рівнів підготовки 

 

 

РІШЕННЯ 

  

Протокол № 12/3             від 21 чевня 1994р. 

м. Київ 

 

 

Про ліцензування та атестацію 

навчальних закладів за І та II 

рівнями акредитації. 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів", наказу 

Міністерства освіти України від 20.10.1992р. № 157, на підставі висновків 

акредитаційної експертизи 

1. За поданням Державної інспекції закладів освіти України визнати 

атестованими в повному обсязі і видати Державну ліцензію за І рівнем 

акредитації: 

 

Сумському технікуму харчової промисловості 

2203 Експлуатація автоматизованих систем    60 чол. 

2702 Хлібопекарне, макаронне та кондитерське  

виробництво        60 чол. 

2703 Технологія цукристих речовин      60 чол. 

 

Харцизькому металургійному технікуму 

1711 Технічне обслуговування та ремонт  

устаткування металургійних підприємств    75 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електроустаткування  

підприємств і цивільних споруд     75 чол. 

 

Уманському технікуму механізації сільського господарства 

3113 Механізація сільського господарства    175 чол. 

 

Тарашанському радгоспу технікуму 

3113 Механізація сільського господарства    100 чол. 

3114 Електрифікація і автоматизація  

сільського господарства       75 чол. 
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Слав'янському радгоспу технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської діяльності     75 чол. 

3113 Механізація сільського господарства    125 чол. 

 

Шепетівському сільськогосподарському технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської діяльності     125 чол. 

 

Одеському комерційному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської діяльності     50 чол. 

0108 Комерційна діяльність       100 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та  

організація громадського харчування    75 чол. 

 

Львіському житлово-комунальному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і  

аналіз господарської діяльності     75 чол. 

2903 Будівництво і експлуатація будівель і споруд   50 чол. 

2907 Експлуатація обладнання і систем  

газопостачання        125 чол. 

2908 Монтаж і технічне обслуговування внутрішніх  

санітарно-технічних систем і вентиляції    50 чол. 

 

2. За поданням Державної інспекції закладів освіти України визнати 

Ніжинське училище культури умовно атестованим навчальним закладом а 

переатестацію через 2 роки. Видати Державну ліцензію за І рівнем 

акредитації строком на 2 роки 

Ніжинському училищу культури 
0510 Театральне мистецтво       10 чол. 

0520 Бібліотекознавство та бібліографія     20 чол. 

0521 Народна художня творчість      80 чол. 

 

3. За поданням Державної інспекції закладів освіти України та 

наслідками акредитаційної експертизи визнати Вінницьке медичне 

училище атестованим навчальним закладом за І рівнем акредитації та дати 

згоду на зміну статусу і назви на Вінницький медичний коледж. Видати 

Державну ліцензію здійснення освітньої діяльності за II рівнем акредитаціі і 

ліцензованими обсягами прийому: 

Вінницькому медичному коледжу 

0401 Лікувальна справа        75 чол. 

0402 Акушерська справа       75 чол. 

0403 Медико-профілактична справа      30 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична      30 чол 

0407 Лабораторна справа       50 чол. 

0408 Сестринська справа       180 чол. 
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4. 3а поданням Державної інспекції закладів освіти України за 

наслідками акредитаційної експертизи дати згоду на зміну статусу і назви 

Київського міського педагогічного училиша № 2 ім. К. Д Ушинського на 

Київський педагогічний коледж ім. К. Д Ушинського. Видати Державну 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності за II рівнем акредитації і 

ліцензованими обсягами прийому: 

Київському педагогічному коледжу ім. К. Д Ушинського 

0305 Музичне виховання       30 чол. 

0308 Дошкільне виховання       300 чол. 

 

5. 3а поданням Державної інспекції закладів освіти України видати 

ліцензію на право здійснення освітньої діяльності. 

 5.1.3а І рівнем акредитації: 

Уманському технікуму механізації сільського господарства 

5.13010203 Організація технологія ведения  

фермерского господарства     50 чол. 

Таращанському радгоспу технікуму 

5.13010203 Організація і технологія ведения  

фермерского господарства     50 чол. 

Шепетівському сільськогосподарському технікуму 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції    50 чол. 

5.2. 3а II рівнем акредитації: 

Харцизькому металургійному технікуму 

1108 Обробка металів тиском       75 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва    75 чол. 

 

6. За поданням Головного управління акредитації вважати атестованим 

у повному обсязі за І рівнем акредитації Глухівський політехнікум 

сільського господарства ім. С. А. Ковпака, за наслідками акредитаційної 

експертизи дати згоду на зміну статусу та назви Глухівського 

політехнікуму сільського господарства ім С. А. Ковпака на Глухівський 

політехнічний коледж ім. С. А. Ковпака і видати Державну Ліцензію на 

право здійснення освітньої діяльності за II рівнем акредитації ліцензованими 

обсягами прийому: 

2903 Будівництво та експлуатація  

будівель і споруд        75 чол. 

3113 Механізація сільського господарства    50 чол. 

3114 Експлуатація і автоматизація  

сільського господарства      75 чол. 

3109 Землевпорядкування       50 чол. 

 

7. За поданням Головного управління акредитації навчальних закладів 

атестувати в повному обсязі за І рівнем акредитації Львівський технікум 

радіоелектроніки, за наслідками акредитаційної експертизи дати згоду на 

зміну статусу та назви Львівського технікуму радіоелектроніки на коледж 
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"Західноукраїнський колегіум" і видати ліцензію на право освітньої 

діяльності за II рівнем акредитації зі спеціальностей: 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і  

автоматичних лініях       30 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з  

програмним управлінням і робото комплексами   30 чол. 

2002 Виготовлення приладів електронної техніки   30 чол. 

2301 Радіоапаратобудування       30 чол. 

 

за І рівнем акредитації: 

1804 Монтаж і експлуатація електрообладнання 

підприємств і цивільних будівель     30 чол. 

1906 Експлуатація і ремонт медичної техніки    30 чол. 

2006 Електронне машинобудування      30 чол. 

2205 Комп'ютерні та інтелектуальні системи  

і мережі         30 чол. 

0201 Правознавство        30 чол. 

3207 Організація обслуговування в готелях  

і туристичних комплексах      30 чол. 

3204 Маркетинг промисловий       60 чол. 

0410 Протезне виробництво       30 чол. 

  

8. За поданням споживчого товариства «Укроопспілка» видати 

Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації: 

Донецькому кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та 

аналіз господарчої діяльності      120 чол. 

0201 Правознавство        60 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі  

і товарознавство товарів народного  

споживання         60 чол. 

Житомирському кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз 

господарчої діяльності      60 чол. 

0201 Правознавство       60 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та  

організація громадського харчування    60 чол. 

3211 Організацій кооперативної торгівлі і  

товарознавство товарів народного  

споживання         60 чол. 

Запорізькому учбово-виробничому комплексу "УЧИЛИЩЕ 

ТЕХНІКУМ" 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз 

господарчої діяльності       150 чол. 

2702 Хлібопекарське, макаронне і кондитерське  

виробництво        50 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 



5 

громадського харчування      175 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі і  

товарознавство товарів народного  

споживання         160 чол. 

Київському кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз 

господарчої діяльності       210 чол. 

0201 Правознавство        60 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування      90 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі  

і товарознавство товарів народного  

споживання         180 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство  

сільгосппродуктів        90 чол. 

Луганському кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарчої діяльності       75 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі і 

товарознавство товарів народного  

споживання         135 чол. 

Львівському кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарчої діяльності       95 чол. 

0201 Правознавство        65 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та  

організація громадського харчування    40 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі і  

товарознавство товарів народного  

споживання         60 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство  

сільськогосподарської продукції     35 чол. 

Одеському кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та  

аналіз господарчої діяльності      50 чол. 

0201 Правознавство        50 чол. 

1715 Технічне обслуговування та ремонт  

обладнання підприємств торгівлі та  

громадського харчування      75 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та  

організація громадського харчування    50 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі і  

товарознавство товарів народного  

споживання         50 чол. 

Полтавському кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та  

аналіз господарчої діяльності      270 чол. 
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2707 Технологія консервування      210 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі та  

товарознавство товарів народного  

споживання         240 чол. 

Чернігівському кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та  

аналіз господарчої діяльності      60 чол. 

1705 Експлуатація і ремонт устаткування  

харчових виробництв       30 чол. 

2702 Хлібопекарське, макаронне і кондитерське  

виробництво        60 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі і  

товарознавство товарів народного  

споживання         90 чол. 

Харківському кооперативному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та  

аналіз господарчої діяльності      100 чол. 

3211 Організація кооперативної торгівлі і  

товарознавство товарів народного  

споживання         120 чол. 

3212 Організація заготівель та товарознавство  

сільгосппродуктів        30 чол. 

 

9. 3а поданням Міністерства культури України видати Державну 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації зі 

спеціальностей: 

 

Житомирському училищу культури 

0521 Народна художня творчість      140 чол. 

0520 Бібліотекознавство та бібліографія     20 чол. 

Канівському училищу культури 

0521 Народна художня творчість      140 чол. 

0520 Бібліотекознавство та бібліографія     20 чол. 

Луганському училищу культури 

0510 Театральне мистецтво       15 чол. 

0521 Народна художня творчість      100 чол. 

0520 Бібліотекознавство та бібліографія     20 чол. 

Луцьке училище культури 

0510 Театральне мистецтво       15 чол. 

0521 Народна художня творчість      250 чол. 

0520 Бібліотекознавство та бібліографія     20 чол. 

Ужгородське училище культури 

0510 Театральне мистецтво       20 чол. 

0521 Народна художня творчість      108 чол. 

0520 Бібліотекознавство та бібліографія     20чол. 
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10. 3а поданням Головного управління акредитаціі закладів освіти 

України дати згоду на зміну назви і видати Державну ліцензію на право 

здійснення освітньої діяльності за денною формою навчання із збереженням 

вечірньої за І рівнем акредитації: 

Херсонського вечірнього текстильного технікуму на 

Херсонський державний текстильний технікум 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності       50 чол. 

2803 Прядильне виробництво       50 чол. 

2804 Технологія тканин та трикотажу     50 чол. 

 

11. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти 

видати Державну ліцензію на відкриття окремих спеціальностей 

11.1. 3а ІІ рівнем акредитації: 

Кременецькому педагогічному коледжу 

0305 Музика і хореографія       60 чол. 

0306 Викладання образотворчого  

мистецтва і художньої праці      60 чол. 

Чернівецькому медичному інституту 

6.11010103 Сестринська справа      80 чол. 

6.11010104 Лабораторна діагностика      20 чол. 

Дніпропетровській медичній академії 

0408 Сестринська справа       100 чол. 

 

11.2. За І рівнем акредитації: 

Ірпінському індустріальному технікуму 

5. 05010402 Банківська справа       50 чол. 

Київському комерційному коледжу 

0108 Організація комерційної діяльності     60 чол. 

Київському радіомеханічному технікуму 

0102 Бухгалтерській облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності. Облік і аудит    60 чол. 

Смілянському радіотехнікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності       50 чол. 

Одеському мореходному коледжу технічного флоту 

Підготовче відділення для іноземних громадян   60 чол. 

 

12. 3а клопотанням державної адміністрації та навчальних закладів у 

зв’язку зі зміною структури підприємств змінити ліцензований обсяг 

проліцензованим навчальним закладам на запропонований: 

 

12.1. 3а ІІ рівнем акредитації: 

Полтавському аграрному коледжу управління і права 

0201 Правознавство        90 чол. 
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12.2. За І рівнем акредитації: 

Новокаховському електромеханічному технікуму 

0101 Економіка в галузях народного господарства   60 чол. 

 

13. На додаткову экспертизу 

Жовтоводський промисловий технікум 

Львівський технічний коледж (у комплексі з державним університетом 

"Львівська політехніка") 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Державної інспекції 

закладів освіти України     О. М. Бурлаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



Додаток № 3 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 12 

                                                                                       від 30.06.94р. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  

 

Секція Міжгалузевої акредитаційної комісії з питань  

акредитації професійно-технічних навчальних закладів, 

ліцеїв, гімназій 
 

РІШЕННЯ  

  

Від 14 червня 1994 року                                                      Протокол № 12/4 

 

 

Про ліцензування та атестацію 

професійних навчально-виховних 

закладів 

 

Відповідно до закону України "Про освіту", наказу Міністерства освіти 

України від 03.02.94 року № 29, результатів розгляду висновків 

акредитаційної експертизи на засіданні секції Міжгалузевої акредитаційної 

комісії: 

1. За поданням Державної інспекції закладів освіти: 

1.1. Видати Державну ліцензію і визнати атестованими за статусом 

професійно-технічного училища з правом видачі державного документу про 

освіту з професій: 

 

ПТУ № 20 м. Житомир 

 

6-055 Кравець (верхнього одягу)       200 чол. 

6-055 Кравець (жіночого легкого одягу)      75 чол. 

6-052 Закрійник          75 чол. 

6-023 Вязальниця трикотажних виробів і полотна    25 чол. 

7-059 Перукар          50 чол. 

 

ПТУ № 1 м. Староконстантинів  

(Хмельницька область) 

 

1-145 Слюсар механоскладальних робіт      25 чол. 

4-125 Електромонтажник по освітленню і освітлювальних  

мережах, електромонтажник по силових мережах і  

електрообладнанню        75 чол. 

4-133 Б Машиніст крану (кранівник) по управлінню  

козловими кранами, машиніст крану (кранівник) по  

управлінню мостовими кранами      75 чол. 

4-135 Електрозварювальний ручного зварювання,  
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електрозварювальник на автоматичних і  

напівавтоматичних машинах      150 чол. 

 

ПТУ № 13 м. Чернігів 

 

6-005 Оператор гребінночесального обладнання; оператор 

стрічкового обладнання       75 чол. 

6-006 Оператор крутильного обладнання; оператор  

мотального автомату        125 чол. 

6-011 Прядильник         75 чол. 

6-013 Ткач           75 чол. 

6-054 Оператор швейного обладнання; швачка     225 чол. 

 

1.2. Видати Державну ліцензію строком на 2 роки і визнати умовно 

атестованим за статусом професійно-технічного училища з переатестацією 

через 2 роки: 

 

ПТУ № 10 м. Коломия  

(Івано-Франківська обл.) 

 

4-005 Муляр; монтажник по монтажу стальних і  

залізо-бетонних конструкцій       150 чол. 

4-117 Столяр будівельний; паркетник      125 чол. 

4-117 Столяр будівельний; тесляр       75 чол. 

4-120 Штукатур; лицювальник-плитоник; маляр будівельний  125 чол. 

4-047 Монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем  

і обладнання газозварювальний      50 чол. 

4-135 Електрозварювальник ручного зварювання; 

слюсар по збиранню металевих конструкцій    25 чол. 

 

1.3. Видати Державну ліцензію і визнати атестованими з правом видачі 

державного документу про освіту за професіями: 

 

ВПУ № 45 м. Київ 

 

7-065 Б Продавець продовольчих і непродовольчих товарів 

(повсякденного попиту) ІІ-І категорії     600 чол. 

7-065 А Продавець продовольчих товарів, контролер- 

касир ІІ і І категорій        100 чол. 

7-065     Продавець продовольчих товарів (комплексний  

профіль) ІІ категорії        100 чол. 

 

ВПУ № 23 м. Канів 

 

1-103 Верстатник широкого профілю      50 чол. 

1-145 Слюсар механоскладальних робіт      75 чол. 

3-127 Регулювальник радіоелектронної апаратури та  
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приладів; монтажник радіоелектронної апаратури  

та приладів         25 чол. 

4-125 Електромонтажник по освітленню і освітлювальним  

мережам          75чол. 

 

ВПУ № 1 м. Рівне 

 

4-005 В Муляр; монтажник по монтажу залізобетонних  

конструкцій; електрозварювальник ручного  

зварювання         200 чол. 

4-103 Лицювальник-плиточник; лицювальник-мозаїчник   25 чол. 

4-117 Столяр будівельний; верстатник деревообробних  

верстатів          125 чол. 

4-120 Штукатур, лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         200 чол. 

 

1.4. Видати Державну ліцензію на право здійснення освітньої 

діяльності за статусом професійно-технічного училища строком на 3 роки. 

 

ПТУ № 1 м. Староконстантинів 

(Хмельницька область) 

 

1-105 Токар          25 чол. 

4-117 Столяр будівельний; тесляр       75 чол. 

 

ПТУ № 13 м. Чернігів 

 

0-007 Оператор рівнечного обладнання; оператор  

стрічкового обладнання       25 чол. 

 

1.5. Видати Державну ліцензію строком на 3 роки на право здійснення 

освітньої діяльності з правом видачі державного документу про освіту за 

професіями: 

 

ВПУ № 23 н. Канів 

(Черкаська область) 

 

1-159 Слюсар-ремонтник; електрозваравальник ручного  

Зварювання         50 чол. 

4-47 Монтажник внутрішніх санітарно-технічних систем і  

обладнання; електрозварювальник ручного зварювання  75 чол. 

7-47 Виготовлювач художніх виробів із керамики    50 чол. 

 

ВПУ № 1 м. Рівне 

 

1-076 Коваль ручного кування       25 чол. 

4-004 Муляр; пічник; штукатур       25 чол. 
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4-011 Маляр будівельний (по художньому опорядкуванню)  25 чол. 

4-167 Столяр (виробництво художніх меблів)     25 чол. 

7-046 Виготовлювач художніх виробів з дерева    25 чол. 

 

2. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти: 

2.1. Видати державну ліцензію строком на 5 років і визнати 

ліцензованими з правом здійснення освітньої діяльності за професіями: 

 

ВПУ № 17 м. Дніпропетровськ 

 

1-31 Електромонтер по ремонту і обслуговуванню  

Електрообладнання        60 чол. 

1-60 Електрогазозварювальник       60 чол. 

1-102 Оператор верстатів з ЧПУ       60 чол. 

1-103 Верстатник широкого профілю      60 чол. 

1-144 Слюсар-інструментальник       60 чол. 

1-158 Слюсар-ремонтник        30 чол. 

4-133Б Машиніст мостових крінов       60 чол. 

7-11 Кухар           60 чол. 

 

ВПУ № 70 м. Жовті Води 

(Дніпропетровська область) 

 

1-103 Верстатник широкого профилю      60 чол. 

1-144 Слюсар-інструментальник       30 чол. 

1-146 Слюсар механоскладальних робіт      30 чол. 

3-122 Монтажник радіоелектронної апаратури і приладів   60 чол. 

5-24 Електромонтер лінійних споруд телефонного зв’язку,  

радіофікації, водій автомобіля      30 чол. 

 

ВПУ № 9 м. Луцьк 

(Волинська область) 

 

1-147 Слюсар по контрольно-вимірювальних  

приладах і автоматиці        30 чол. 

1-60 Електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних і напівавтоматичних машинах,  

контролер зварювальних робіт      30 чол. 

1-159 Слюсар-ремонтник; електрозварювальник ручного  

зварювання          30 чол. 

4-12 Маляр будівельний; штукатур      30 чол. 

7-11 Кухар           30 чол. 

 

3. За поданням Державної інспекції закладів освіти визнати 

ліцензованими з правом здійснення освітньої діяльності за статусом вищого 

професійного училиша на період проведення експерименту з професій: 
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ВПУ № 45 м. Київ 

 

7-065Б Продавець продовольчих і непродовольчих  

товарів (повсякденного попиту)      30 чол. 

7-065А Продавець продовольчих товарів, контролер-касир   30 чол. 

 

ВПУ № 1 м. Рівне 

 

4-117 Столяр будівельний; верстатник деревообробних  

Верстатів          30 чол. 

4-120 Штукатур; лишовальник-плиточник, маляр  

будівельний         30 чол. 

 

ВПУ № 23 м. Канів 

 

1-103 Верстатник широкого профілю і оператор  

верстатів з ПУ         30 чол. 

3-127 Регулювальник радіоелектронної апаратури та 

3-122 приладів; монтажник радіоелектронної апаратури та  

приладів          30 чол. 

 

4. За поданням головного управління акредитації закладів освіти 

визнати ліцензованими з правом здійснення освітньої діяльності за статусом 

вищого професійного на період проведення експерименту з професій: 

 

ВПУ № 17 м. Дніпропетровськ 

 

1-60 Електрогазозварювальник, електрогазозварювальник 

1-52  на автоматичних та напівавтоматичних машинах,  

 контролер зварювальних робіт, наладчик  

 зварювального  та газоплазморізального обладнання  60 чол. 

1-103 Верстатник широкого профілю, оператор верста- 

1-146 тів з програмним управлінням; контролер верстатних 

1-102  та слюсарних робіт        60 чол. 

 

ВПУ № 9 м. Луцьк 

 

1-103 Верстатник широкого профілю оператор автоматичних і 

1-94   напівавтоматичних ліній, верстатів і установок;  

наладчик автоматичних ліній      30 чол. 

1-31   Електромонтер по ремонту і обслуговуванню 

1-147 електрообладнання слюсар по контрольно-вимірювальних  

приладах і автоматиці; електромеханік по  

електрообладнанню промислових підприємств і  

установок;          30 чол. 

1-25   Радіомеханік по обслуговуванню і ремонту 

3-121 радіотелевізійної апаратури і приладів; 
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3-126 регулювальник радіоелектронної апаратури і  

приладів          30 чол. 

 

BПУ № 70 м. Жовті Води  

(Дніпpoпeтровська область) 

 

3-122 Монтажник радіоелектронної апаратури і при 

3-127 ладів; регулювальник радіоелектронної апаратури і  

приладів, контролер радіоелектронної апаратури і  

приладів          60 чол. 

1-102 Оператор верстатів з програмним управлінням; 

1-103 верстатник широкого профілю; контролер верстат- 

1-92   них та слюсарних робіт       60 чол. 

 

5. За поданням державної інспекції закладів освіти та Київського 

міського комітету TCO України видати Державну ліцензію на право 

здійснення підготовки та перепідготовки кваліфікованих робітничих кадрів 

строком на 2 роки з разовим прийомом: 

 

Ватутінська районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Дарницька районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      60 чол. 

 

Дніпровська районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      90 чол. 

категорія ВС     70 чол. 

категорії Е     30 чол. 

категорії А      30 чол. 

 

Жовтнева районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Залізнична районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Ленінградська районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      60 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб Московського району 

- волій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Мінська районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Районний спортивно-технічний центр «Печерський» 
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- водій гранспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Подільська районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      60 чол. 

категорії А      30 чол. 

Радянська районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      90 чол. 

категорії ВС     60 чол. 

категорії Е     30 чол. 

 

Старокиївська районна організація 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Районний спортивно технічний центр "Харківський" 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Міський спортивно-технічний автомотоклуб 

- водій транспортних засобів категорії В      60 чол. 

категорії С      30 чол. 

категорії Е      30 чол. 

категорії Д     30 чол. 

 

Київська радіотехнічна школа  

для збройних Сил України: 

- оператор радіолокаційних станцій      75 чол. 

- оператор автоматизованих систем управління    30 чол. 

для народного господарства: 

- радіотелемайстер         80 чол. 

- користувач персональних ЕВМ       30 чол. 

- підвищення кваліфікації радіомеханіків     40 чол. 

 

Київська морська школа 

для народного господарства: 

- капітани-механіки вітрильно-моторних суден     40 чол. 

- судноводії- механіки морських суден      30 чол. 

- судноводії-аматори         50 чол. 

- підвищення кваліфікації екіпажів суден в боротьбі  

за живучість суден         60 чол. 

- радіомеханіки          90 чол. 

- підвищення кваліфікації радіомеханіків     30 чол. 

- секретарі-друкарки         30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб виробничого об"єднання  

"Хімволокно" 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб виробничого об'єднання  
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"Київський радіозавод" 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Первинна організація ТСО Дарницького вагоноремонтного  

заводу 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Первинна організація ТСО виробничого об’єднання  

"Більшовик" 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб Київського політехнічного інституту 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб виробничого об'єднання  

ім. С. П. Корольова 

 - водій транспортних засобів категорії В     30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб Київського міжнародного  

університету цивільної авіації 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб Київського державного  

авіаційного заводу 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Первинна організація TCO авіаційного науково-технічного  

комплексу їм. О.К.Антонова 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб Українського державного  

медичного університету 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Спортивно технічний центр Київського університету 

ім. Тараса Шевченка 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб державного підприємства  

по транспортному обслуговуванню та технічному  

сервісу Міністерства сільгосппроду 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 

 

Спортивно-технічний клуб Київського державного  

економічного університету 

- водій транспортних засобів категорії В      30 чол. 
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Первинна організація TCO Київського мотозаводу 

- водій транспортних засобів категорії А      30 чол. 

 

Первинна організація ТСО виробничого об'єднання  

ім. Артема 

- водій транспортних засобів категорії В      60 чол. 

 

6. За поданням Державної інспекції закладів освіти видати державну 

ліцензію на право здійснення підготовки водіїв транспортних засобів з 

разовим прийомом: 

 

Ульянівському товариству з обмеженою відповідальністю "Беркут" 

(Кіровоградська область) 

- водій транспортних засобів: 

категорії А      30 чол. 

категорії В      30 чол. 

категорії С      60 чол. 

категорії Д      25 чол. 

категорії Е     25 чол. 

 

Товариству з обмеженою відповідальність "Автоучсєрвіс" 

- водій транспортних засобів категорії В      60 чол. 

 

7. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти: 

7.1. Видати державну ліцензію на право здійснення підготовки, 

перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з 

метою опанування методики практичного навчання водіння 

автотранспортних засобів категорій А, В, ВС, Е, в тому числі іноземних 

громадян та інвалідів, строком на 2 роки з разовим прийомом: 

Київській міській автомобільній школі Всеукраїнської- 

спілки автомобілістів         300 чол. 

  

7.2. Видати державну ліцензію на право надання послуг для одержання 

загальної середньої освіти строкой на 3 роки: 

Мукачівському юридичному ліцею     75 чол. 

Навчально-виховному комплексу ( школа І-ІІ  

ступенів і ліцей) Міжнародного науково-технічного  

университету (м.Київ)       30 чол. 

 

 8. За поданням Державної інспекції закладів освіти видати Державну 

ліцензію строком на 3 роки: 

8.1. На право здійснення освітньої діяльності: 

Технічному ліцею Шевченківського району м. Києва  90 чол. 

 

8.2. На право здійснення освітньої діяльності за напрямками курсової 

підготовки до вступу в технічний ліцей Шевченківського району м. Киева,  
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курсової підготовки з розмовної англійської мови, ділової української мови, 

практичної профорієнтаційної та корегуючої психології: 

 

Центру курсової діяльності асоціації "Лікорд" 

(з разовим прийомом)        50 чол. 

 

9. За поданням Державної інспекції закладів освіти відмовити у видачі 

державної ліцензії на право здійснення освітньої діяльності за статусом 

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

технічною і навчально-методичною базою, відсутністю заявок підприємств і 

організацій на підготовку робітничих кадрів: 

 

ПТУ № 1 Староконстантинів  

(Хмельницька область) 

1-103 Верстатник широкого профілю; оператор верстатів з програмним 

управлінням; 

4-165 верстатник деревообробних верстатів; 

 

ПТУ № 20 м. Житомир 

7-054 Фотограф. 

  

10. Відмовити у наданні ліцензії Київській обласній автошколі 

всеукраїнської спілки автомобілістів, як такій, що не виконала умов 

ліцензування. 

 

 

Голова секції міжгалузевої 

акредитаційної комісії       В. В. Кононенко 

 

 

      



Додаток № 3 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 12 

                                                                                       від 30.06. – 01.07.94р. 

 

 

ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА  

ЗАЯВАМИ АКРЕДИТОВАНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  

ЗАКЛАДІВ 
 

 

1. Надати ліцензію на здійснення підготовки за окремими напрямками 

(спеціальностями) і ліцензованими обсягами прийому (чол.) 

за ІІІ рівнем акредитації: 

 

1.1. УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ХІМІЧНО- 

ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

(м. Дніпропетровськ) 

7.091612 Промислова фармація       30 чол. 

  

1.2. ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ МІСЬКОГО  

ГОСПОДАРСТВА 

7.092112 Охорона праці і екологія в будівництві    25 чол. 

7.100407 Охорона навколишнього середовища та безпека на  

транспорті         25 чол. 

 

1.3. ВІДДІЛЕННЮ НЕТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНСЬКОГО  

ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

140005 Гомеопатія         30 чол. 

140013 Рефлексотерапія        60 чол. 

140013 Мануальна терапія        30 чол. 

140005 Фітотерапія         60 чол. 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

1.4. ЛЬВІВСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері     50 чол. 

 

1.5. ПОЛТАВСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ІНСТИТУТУ 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері     50 чол. 

 

 1.6. КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

7.091403 Автоматизовані системи та пристрої  

перетворення інформації      25 чол. 

 

1.7. КРИМСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА  

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

7.050104 Фінанси і кредит (перепідготовка)     40 чол. 
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1.8. СЛОВ'ЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ 

6.0305 Філологія          75 чол. 

7.030502 Англійська мова        50 чол. 

7.030502 Російська мова та література      25 чол. 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

1.9. ВІННИЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

6.1101 Медицина 

7.110106 Стоматологія         120 чол. 

 

1.10. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

6-0502 Менеджмент 

Менеджмент у виробничій сфері      75 чол. 

Інформаційні системи у менеджменті     25 чол. 

6.0501 Економіка 

Фінанси і кредит        50 чол. 

 

1.11. ЖИТОМИРСЬКОМУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ 

7.050106 Облік і аудит         125 чол. 

За II рівнем акредитації: 

 

1.12. АЗОВСЬКОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ ІНСТИТУТУ (м. Бердянськ) 

7.060101 Правознавство        100 чол. 

 

 1.13. КИЇВСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖУ (у комплексі з  

КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ імені ТАРАСА  

ШЕВЧЕНКА) 

7.010103 Дошкільне виховання з правом викладання  

іноземної мови        50 чол. 

За І рівнем акреднтації: 

 

1.14. ІРПІНСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ КОЛЕДЖУ 

5.05010402 Банківська справа       50 чол. 

 

1.15. КИЇВСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ ( за рахунок  

скорочення з теплоенергетичного напрямку) збільшити ліцензований  

обсяг прийому 

6.0401 Економіка 

Біржова справа         120 чол. 

 

1.16. КИЇВСЬКОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ (за рахунок  

скорочення технологічного напрямку) 

5.05010801 Бухгалтерський облік і аудит     90 чол. 

 

1.17. КИЇВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ  
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(за рахунок скорочення технологічного напрямку) 

5.05010801 Бухгалтерський облік і аудит     90 чол. 

 

1.18. ЛУЦЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ (у комплексі з  

Луцьким Індустріальним інститутом ) 

5.03010801 Бухгалтерський облік і аудит     50 чол. 

 

 

 

Відповідальний секретар 

Міжгалузевої акредитаційної 

комісїї, заступник начальника 

Головного управління акредитації 

закладів освіти        M.О.Присенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

                                                                             до наказу Міносвіти України 

                                                                                       від 13 липня 1994 р. № 229 

 

 

 

1. 3а наслідками додаткової експертизи матеріалів ліцензування 

Запорізького інститути економіки та інформаційних технологій, яка 

проводилась відповідно до рішення міжгалузевої акредитаційної комісіі від 

30 червня - 01 липня 1994 роки, протокол № 12, та на підставі клопотання 

Виконкому Запорізької міської Ради народних депутатів надати ліцензію на 

право освітньої діяльності за напрямками (спеціальностями) та 

ліцензованими обсягами прийому (чол..): 

 

ЗАПОРІЗЬКОМУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

за ІІІ рівнем акредитації 

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

7.030102 Економічна кібернетика       30 

7.050104 Фінанси і кредит:        60 

Страхова справа 

Банківська справа 

7.050107 Економіка підприємства       30 

Разом:           120 

  

2. Головному управлінню акредитації закладів освіти внести до 

Державного реєстру закладів освіти України Запорізький інститут економіки 

та інформаційних технологій за ліцензованими (спеціальностями), рівнем 

підготовки та обсягами прийому. 

 

 

 

Заступник Голови Міжгалузевої 

акредитаційної комісії, 

Заступник Міністра освіти України     В.І. Невесенко 

 

 

 

          



Додаток № 3 

                                                                             до наказу Міносвіти України 

                                                                                       від 13 липня 1994 р. № 229 

 

ЗМІНИ У СКЛАДІ МІЖГАЛУЗЕВОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ 

КОМІСІЇ, СЕКЦІЙ МІЖГАЛУЗЕВОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ 

КОМІСІЇ 

 

1. Ввести до складу Міжгалузевої акредитаційної комісії: 

 

МЕДВЕДЄВА    Голову Координаційної Ради Асоціації 

Володимира Олексійовича  приватних вищих навчальних закладів 

      України, ректора Одеського інституту 

      підприємництва та права 

Сорокіна     заступника міністра праці України 

Анатолія ІІолікарповича 

 

2. Ввести до складу секції Міжгалузевої акредитаційної комісії з питань 

акредитації закладів освіти І та II рівнів акредитації: 

 

Єрасова     директора Державного центру 

Володимира Віталійовича  зайнятості 

 

3. Ввести до складу секції Міжгалузевої акредитаційної комісії з питань 

акредитації післядипломної освіти: 

 

Богданова     заступника директора Державного 

Віктора Петровича   центру зайнятості 

 

4. Ввести до складу секції Міжгалузевої акредитаційної комісії з питань 

акредитації післядипломної освіти: 

 

Щербак     начальника відділу професійної 

Людмилу Василівну   підготовки незайнятого населення 

      Державного центру зайнятості 

 

 

 

 

Заступник міністра – 

начальник Головного управління 

акредитації закладів освіти      В.І. Невесенко 

 

 

 

 

 


