
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З 
 

«03» жовтня 1994 р.       м. Київ              № 298 

                    

 

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 15 вересня 1994 року 

(протоколи № 13, 13/1) 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 15 

вересня 1994 року (протоколи №13, 13/1) з ліцензування, атестації, зміни 

статусу та назви закладів освіти (додаток 1). 

2. Головному управлінню акредитації закладів освіти відповідно до 

рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 15 вересня 1994 року, 

протокол № 13: 

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. 9 протоколу, 

2.2. Внести до Державного реєстру закладів освіти України навчально-

виховні заклади за статусом, назвами, ліцензованими напрямками 

(спеціальностями) підготовки та обсягами прийому, визначеними 

Міжгалузевою акредитацією комісією, згідно протоколів засідання від 15 

вересня 1994 року (пр. № 13, №13/1). 

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. 

 

 

 

 

В. о. міністра      В.П. Шепотько 

 



Додаток № 1 

                                                                             до наказу Міносвіти України 

                                                                                     від 03 жовтня 1994 р. № 278 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

РІШЕННЯ  

  

15 вересня 1994 року                                                       Протокол № 13 

 

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. ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ  УНІВЕРСИТЕТУ 

 

ІV рівень акредитації: 

Математика       90 

Прикладна математика     90 

Механіка       30 

Гідроаеродинаміка      60 

Динаміка і міцність      30 

Фізика        60 

Фізика твердого тіла      30 

Хімія        90 

Біологія        60 

Ботаніка        30 

Зоологія        30 

Біохімія        30 

Мікробіологія       30 

Географія       60 

Психологія       30 

Практична психологія     30 

Історія України       90 

Українська мова і література    120 

Російська мова і література    60 

Англійська, французька, німецька мови 

і літератури       12 
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Фінанси і кредит      60 

Управління трудовими ресурсами   30 

Економічна кібернетика     60 

Інформаційні системи у менеджменті   60 

Гідрогеологія та інженерна геологія   30 

Двигуни і енергетичні установи ракетно-  

космічних літальних апаратів (РКЛА)   60 

Проектування  та виробництво РКЛА   90 

Прилади та системи керування  

літальними апаратами та комплексами   90 

Робототехнічні системи і комплекси   60 

Комп’ютерні та інтелектуальні системи  

та мережі       90 

Комп’ютеризовані системи обробки  

інформації та управління     30 

Радіофізика і електроніка     90 

Конструювання і технологія  

радіоелектроних засобів     30 

Правознавство       90 

ІІІ рівень акредитації: 

Політологія       30 

Соціологія       30 

Журналістика       30 

Лікувальна справа      30 

Міжнародні економічні відносини   30 

Економіка підприємства     30 

Металорізальні верстати та системи   30 

Обладнання хімічних виробництв і  

підприємств будівельних матеріалів   30 

Прилади неруйнуючого контролю для  

технічної та медичної діагностики   30 

Біотехнічні та медичні апарати і системи  30 

Програмне забезпечення техніки і  

автоматизованих систем     30 

Моніторинг навколишнього природного 

середовища       30 

Хімічна технологія високомолекулярних  

сполук        30 

РАЗОМ:        2400 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

Факультету перепідготовки і підвищення  

кваліфікації         450 

Підготовче відділення       275 

Підготовче відділення для іноземних громадян   90 

 

1.2. ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ім. І.І.  
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МЕЧНІКОВА  

ІV рівень акредитації: 

Математика       90 

Прикладна математика     75 

Механіка       40 

Фізика        100 

Астрономія       25 

Хімія        65 

Біологія        90 

Географія       75 

Теорія соціально-політичних відносин   40 

Прикладна соціологія     40 

Історія        90 

Правознавство       200 

Російська мова та література    60 

Українська мова та література    175 

Філологія        200 

Політична економіка      40 

Геологічна зйомка, пошуки і розвідка   40 

Гідрогеологія і інженерна геологія   40 

Політологія       40 

Захист інформації      100 

ІІІ рівень акредитації : 

Мікробіологія       40  

Психологія       60 

Міжнародні відносини     40  

Міжнародні економічні відносини   40  

Менеджмент у невиробничій сфері   40 

Захист інформації у комп’ютерних  

системах        60  

РАЗОМ:        1905 

(з правом підготовки іноземних громадян )  

Підготовче відділення       150 

Підготовче відділення для іноземних  

громадян         350 

Інститут підвищення кваліфікації та  

перепідготовки кадрів       1500 

 

Одеському училищу міліції 

ІІІ рівень акредитації: 

Правознавство       250 

Правоохоронна діяльність     400 

Разом:        650 

 

1.3. ЛЬВІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ім. ІВАНА  

ФРАНКА 

ІV рівнем акредитації: 
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Математика       120 

Прикладна математика     140  

Механіка       30 

Фізика        115 

Хімія        90 

Біологія        60 

Зоологія        25 

Ботаніка        25 

Фізіологія       25 

Біохімія        25 

Географія       175 

Історія        150 

Правознавство       225 

Журналістика       75 

Російська мова та література    30 

Українська мова та література    120 

Філологія       210 

Економічне і соціальне планування   30 

Бухоблік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     75 

Економічна кібернетика     30 

Економічна інформатика і АСУ    30 

Геологічна зйомка, пошуки і розвідка   50 

Геохімія, мінералогія і метрологія   30 

Оптика        25 

Радіофізика і електроніка     60 

ІІІ рівень акредитації: 

Філософія       30 

Соціологія       30 

Психологія       40 

Міжнародні відносини     50 

Фінанси і кредит      75 

Міжнародні економічні відносини   50 

Екологічна геологія      30 

Українська фольклористика    25 

РАЗОМ:        2270 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

Підготовче відділення       300 

Підготовчий факультет для іноземних  

громадян         200 

Інститут підвищення кваліфікації та  

перепідготовки кадрів       1500 

 

1.4. ЗАПОРІЗЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТУ  

 

ІV рівнем акредитації: 
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Лікувальна справа      510 

Педіатрія       150 

Фармація        290 

 ІІІ рівень акредитації: 

Сестринська справа      50 

Лабораторна діагностика     50 

Рекреація, оздоровча, фізична  

культура. Фізична реабілітація    25 

Психологія. Практична психологія.   25 

Страхова справа. Медичне страхування.  25 

Менеджмент у невиробничій сфері   25 

Прикладна (медична) екологія    25 

Медичні радіоелектронні прилади і  

системи        25 

Біомедична електроніка     25 

Біотехнічні та медичні апарати і  

системи        25 

Комп’ютерні системи медичної та  

технічної діагностики     25 

Біотехнологія       25 

РАЗОМ:        1300 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По інтернатурі: 

Лікувальна справа      400 

Педіатрія       130 

Фармація       250 

Разом:        780 

Інституту сучасних проблем медицини (з базових  

напрямків підготовки)        150 

Ліцею «Перспектива»        50 

Ліцею «Таврія»         100 

Підготовчому факультету для іноземних громадян   150 

 

1.5. УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ІНЖЕНЕРІВ ВОДНОГО  

ГОСПОДАРСТВА 

ІV рівень акредитації: 

Промислове і цивільне будівництво   120 

Гідротехнічне будівництво     60 

Водопостачання, каналізація,  

раціональне використання і охорона  

водних ресурсів      90 

Гідромеліорація      150 

Будівництво гідромеліоративних споруд  150 

Механізація меліоративних споруд   90 

Відкриті гірничі роботи     30 
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IІІ рівень акредитації: 

Облік і аудит       60 

Економіка підприємства     60 

Автомобілі і автомобільне господарство  90 

Екологія        60 

Технологія будівельних конструкцій,  

виробів і матеріалів      60 

Землевпорядкування      60 

Міське будівництво та господарство   60 

Адміністративний менеджмент    90 

РАЗОМ:        1230 

 

 

Спецфакультету перепідготовки кадрів: 

III рівень акредитації: 

Облік і аудит       60 

Менеджмент у виробничій сфері    40 

Разом:        100 

 

Підготовка іноземних громадян з базових  

спеціальностей         100 

Підготовче відділення для іноземних громадян    100 

Підвищення кваліфікації з базових спеціальностей   500 

 

1.6. ОДЕСЬКОМУ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

IV рівень акредитації: 

Метеорологія       60 

Гідрологія суші      60 

Океанологія       30 

Гідроекологія та гідрохімія    30 

Агрометеорологія      30 

Автоматизовані системи гідрометео- 

рологічного моніторингу     30 

Експериментальна метеорологія    30 

Контроль якості атмосферного повітря  

середовища       30 

Прикладна екологія      30 

Менеджмент природоохоронної  

діяльності       30 

IІІ рівень акредитації: 

Гідрографія       20 

Екологія        30 

Радіоекологія       30 

РАЗОМ:       460 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

По структурним підрозділам: 

Підготовче відділення для іноземних громадян    75 



7 

Факультет підвищення кваліфікації та  

перепідготовки кадрів з правом надання другої  

повної вищої освіти        100 

 

1.7. ТЕРНОПІЛЬСКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ ім. акад. І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

IV рівень акредитації: 

Лікувальна справа      400 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По факультету удосконалення лікарів: 

Первинна післядипломна спеціалізація  

випускників медичних вузів 

(інтернатура)       500 

Підвищення кваліфікації лікарів    600 

 

1.8. ЛЬВІВСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ 

 

IV рівень акредитації: 

Бухгалтерський облік і аудит    100 

Економіка і управління в торгівлі і 

громадському харчуванні     100 

Економічна інформатика на АСУ   75 

Товарознавство продовольчих продуктів  75 

Товарознавство непродовольчих товарів  75 

IІІ рівень акредитації: 

Фінанси і кредит      75 

Міжнародні економічні відносини   75 

Менеджмент у невиробничій сфері   75 

Правознавство       75 

РАЗОМ:        725 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

Факультет підвищення кваліфікації     1000 

 

 

1.9. УМАНСЬКОМУ СІЛЬСКОГОСПОДАРЧОМУ ІНСТИТУТУ 

 

IV рівень акредитації: 

Агрономія       100 

Плодоовочівництво і виноградарство   100 

IІІ рівень акредитації: 

Економіка і управління в галузях АПК   100 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     100 

РАЗОМ:       400 
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Факультет підвищення кваліфікацій   600 

Підготовче відділення     55 

 

 

1.10. ПІДГОТОВЧОМУ ВІДДІЛЕННЮ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ 

ГРОМАДЯН ПОЛТАВСЬКОГО СІЛЬСКОГОСПОДОРСЬКОГО 

ІНСТИТУТУ      

Довузівська підготовка іноземних  

громадян        100 

 

1.11. ЧЕНІГІВСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ ТЕХНІКУМУ 

 

I рівень акредитації: 

Правознавство       120 

1.12. ХАРКІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ТОРГІВЛІ ТА  

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ  

II рівень акредитації: 

Фінанси і кредит      50 

Облік і аудит       50 

Маркетинг       75 

Менеджмент  у невиробничій сфері   100 

Технологія громадського харчування   100 

РАЗОМ:        375 

 

1.13. СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ «ПЕДАГОГІЧНА  

АКАДЕМІЯ» (м. КІРОВОГРАД) 

III рівень акредитації: 

Початкове навчання:      125 

-  педагогіка і методика початкового  

навчання, психологія 

- педагогіка, методика початкового  

навчання та образотворче мистецтво 

- педагогіка, методика початкового  

навчання та музика 

- педагогіка, методика початкового  

навчання та фізична культура 

- педагогіка, методика початкового  

навчання  та географія 

Дошкільне виховання (педагогіка  

і психологія дошкільного виховання)   25 

Соціальна педагогіка      25 

Історія        25 

Іноземні мови       25 

РАЗОМ:        225 

 

2. Направити  на додаткову  експертизу  матеріали Херсонського 

індустріального інституту. 
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3. Надати державну ліцензію на відкриття окремих напрямків 

підготовки вищим навчальним закладам: 

 

3.1. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

ІІІ рівень акредитації:  

Менеджмент у виробничій сфері    50 

Охорона праці і екологія в 

будівництві       50 

РАЗОМ:        100 

 

3.2. СЛАВЯНСЬКОМУ ПЕДАГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

(економічне відділення) 

 

IІІ рівень акредитації: 

Облік і аудит (Еккаунтінг)     150 

Маркетинг       75 

Разом:        225 

 

4. Внести вищезазначені ліцензовані  за заявленим  статусом і 

напрямками (спеціальностями) підготовки навчальні заклади до державного 

реєстру закладів освіти України. 

 

5. Вважати атестованими : 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНІКОВА 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ  

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРІВ ВОДНОГО  

ГОСПОДАРСТВА 

ОДЕСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ТЕРНОПІЛСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ  

ім. акад. І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

УМАНСЬКИЙ СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ 

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ 

ХАРКІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ТОРГІВЛІ ТА ГРОМАДСЬКОГО  

ХАРЧУВАННЯ 

 

6. Затвердити рішення секції міжгалузевої акредитаційної комісії з 

акредитації вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів підготовки згідно з 

додатком 1 до даного протоколу. 

 

7. За наслідками ліцензування та атестації  вважати акредитованими в 

повному обсязі за IV рівнем акредитації: 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНІКОВА 
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ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА 

ОДЕСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ 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 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. 

 

7.1. Перелік питань з надання автономії ТЕРНОПІЛЬСКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТУ ім. акад. Горбачевського 

встановити за поданням Міністерства охорони здоров’я України. 

7.2. Погодитись з пропозицією про порушення в установленому 

порядку клопотання про надання Львівському державному університету 

статусу національного університету України. 

 

8. Контроль за своєчасним виконанням зобов’язань навчальними 

закладами щодо додержання умов, визначених у висновках акредитаційної 

експертизи, доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

9. Погодитись, з урахуванням висновків акредитаційної експертизи, з 

пропозиціями місцевих органів виконавчої влади, галузевих міністерств і 

відомств, про зміну статусу та назви нижчезазначених закладів освіти: 

 

Запорізький медичний інститут  Запорізький державний  

       медичний університет 

Український інститут інженерів  Українська державна акаде- 

водного господарства    мія водного господарства 

Одеський гідрометеорологічний  Державна академія гідро- 

інститут      метеорології та екології 

       України 

Тернопільський державний    Тернопільська державна 

медичний інститут ім. акад. І. Я.   медична академія  

ГОРБАЧЕВСЬКОГО     ім. І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО  

Львівський торговельно-економічний Львівська комерційна 

інститут      академія 
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Уманський сільськогосподарський  Уманська сільсько- 

інститут       господарська академія 

Одеське училище міліції   Одеський державний інститут 

       внутрішніх справ 

Чернігівський юридичний технікум Чернігівський юридичний 

       коледж 

Харківський технікум торгового  Харківський бізнес-коледж 

 та громадського харчування 

 

10. За наслідками перевірки виконання умов ліцензування закладами 

освіти, які засновані на недержавній формі власності: 

 10.1. Пропонувати Головному управлінню акредитації закладів освіти 

Міносвіти України з урахуванням розгляду цього питання Міжгалузевою 

акредитаційною комісією матеріалів перевірки виконання умов ліцензування 

визначити та подати до розгляду на наступному засіданні комісії особливі 

умови і вимоги з акредитації зазначених закладів освіти. 

 10.2. Попередити керівників закладів освіти, заснованих на 

недержавній формі власності, де за підсумками перевірки виконання умов 

ліцензування встановлені факти грубих порушень зазначених умов (додаток 

2), що в разі не усунення недоліків до 1 січня 1995 р. ліцензію на право 

здійснення їх освітньої діяльності буде скасовано. 

 10.3. Довести до відома керівників місцевих органів управління 

освітою виконкомів Рад народних депутатів та держадміністрацій про факти 

порушень за наслідками перевірок умов ліцензування та звернути увагу на 

необхідність посилення контролю за виконанням положень відповідних 

постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 р. № 303 “Про 

акредитацію вищих навчальних закладів”, від 5 квітня 1994 р. № 228 “Про 

порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів освіти” та від 17 

травня 1994 р. № 316 ”Про Положення про порядок видачі суб’єктам 

підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення 

окремих видів діяльності”. 

 

 11. Просити колегію Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і подати спільно з відповідними міністерствами до Кабінету 

Міністрів України необхідні документи щодо зміни статусу та назви 

вищезазначених закладів. 

 

 

 

 

Голова Міжгалузевої 

акредитаційної комісії, 

заступник Міністра освіти України     В. І. Невесенко 



 Додаток № 1 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 13 

                                                                                       від 15.09.94р. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Секція Міжгалузевої акредитаційної комісії 

з питань акредитації закладів освіти 

І та ІІ рівнів підготовки 

 

 

РІШЕННЯ 

  

Протокол № 13/1             від 08 вересня 1994р. 

м. Київ 

 

 

Про ліцензування та атестацію 

навчальних закладів за І та II 

рівнями акредитації 
 

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.92 року 

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

освіти України від 20.10.92р. № 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: 

 

1.1. Київському технікуму легкої промисловості 

 

5.02050801 Художнє моделювання      60 чол. 

5.09022201 Технічне обслуговування  

та ремонт обладнання  

підприємств текстильної  

та легкої промисловості      60 чол. 

5.09250101 Експлуатація засобів і систем  

автоматизованого технологічного  

виробництва        60 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     90 чол.  

 

1.2. Запорізькому комерційному технікуму 

 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит     150 чол. 

5.05030101 Товарознавство і  

комерційна діяльність       150 чол. 

5.09170201 Технологія хліба, кондитерських  

макаронних виробів і харчконцентрантів   50 чол. 
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5.0917100 Технологія громадського харчування    175 чол. 

 

1.3. Іллінецькому радгоспу-технікуму 

 

5.13010201 Агрономія         75 чол. 

5.13010203 Організація і технологія ведення  

фермерського господарства      50 чол. 

5.13020101 Зоотехніка         125 чол. 

 

1.4. Мирогощанському радгоспу-технікуму 

 

5.09190101 Механізація сільського господарства    100 чол. 

5.09190201 Електрифікація автоматизація  

сільського господарства      100 чол. 

5.13010201 Агрономія         50 чол. 

5.13010203 Організація і технологія ведення  

фермерського господарства      50 чол. 

5.13020101 Зоотехнія         50 чол. 

 

1.5. Бобровицькому радгоспу-технікуму 

 

5.13010201 Агрономія         125 чол. 

5.13010203 Зоотехніка         125 чол. 

 

1.6. Липковатівському радгоспу-технікуму  

 

5.13010201 Агрономія         75 чол.  

5.13010203 Організація  і технологія ведення  

фермерського господарства      50 чол. 

5.13020101 Зоотехнія         75 чол. 

 

2. За поданням Головного управління акредитації навчальних закладів і 

за І рівнем акредитації спеціальності «Радіоапаратобудування» і «Технічне 

обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки», дати згоду на 

зміну назви Київського технікуму-коледжу радіоелектронного 

приладобудування на Київський промислово-економічний коледж. 

 

2.1. Видати ліцензію за ІІ рівнем акредитації та встановити 

ліцензований обсяг з спеціальностей: 

 

5.09100201 Радіоапаратобудування       90 чол. 

5.09100102 Технічне обслуговування і ремонт  

електронно-обчислювальної техніки    90 чол. 

5.05010801 Комерційна діяльність       60 чол. 

5.05010701 Економіка  підприємства      50 чол. 
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2.2. Видати ліцензію за І рівнем акредитації і встановити ліцензований 

обсяг з спеціальностей: 

5.08040301 Програмування для електронно- 

обчислювальної техніки і  

автоматизованих систем     60 чол. 

 

3. За поданням державної інспекції закладів освіти України видати 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності за ІІ рівнем акредитації: 

Київському технікуму легкої промисловості 

 

5.09180501 Швейне виробництво       60 чол.  

5.09180601 Виготовлення виробів із шкіри     120 чол. 

 

4. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти 

видати Державну ліцензію на відкриття окремих спеціальностей з 

ліцензованими обсягами прийому за І рівнем акредитації:  

Київському технологічному технікуму  

5.02050801 Художнє моделювання       50 чол. 

 

5. За клопотанням Бурштинського енергетичного технікуму у зв’язку зі 

зміною структури підприємств змінити на запропонований ліцензований 

обсяг за І рівнем акредитації: 

 

5.05010701 Економіка підприємств       50 чол. 

 

 

6. За поданням Головного управління акредитації ліцензувати 

підготовче відділення для іноземних громадян Слов’янського хіміко-

механічного технікуму в обсязі 50 чоловік. 

 

 

 

 

Голова секції                                                                     О. М. Бурлаков 

 

 

 



Додаток № 2 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 13 

                                                                                       від 15.09.94р. 
  

Перелік  

порушень умов ліцензування і державних вимог 

щодо проведення навчально-виховної діяльності 

ліцензованими вищими навчальними закладами, 

заснованими на державній формі власності 

 

№ 

п/п 

Найменування 

навчального 

закладу 

Порушення умов ліцензування і державних вимог щодо: 

Напрямків 

підготовки, рівня 

акредитації, 

обсягів прийому, 

форм навчання, 

створення філій 

тощо 

Наявності 

затверджених 

планів і програм, 

навчально-

методичного 

забезпечення, 

бібліотек, контролю 

знань тощо 

Наявності і стану 

навчал. площ, навч. 

обладнання, 

відповідності 

нормативам, 

договорів оренди, їх 

строків, побутового 

обслуговування тощо 

Формування 

кадрового складу: 

викладачів 

штатних, сумісн., 

погодинників; 

підвищення 

кваліфікації, відп. 

наук. рівня тощо 

Інш. умов 

ліцензування і 

державних 

вимог 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Міжнародний 

Соломонів 

університет  

(м. Київ) 

Не ліцензовані 

підготовчі курси і 

підготовка 

іноземних 

громадян 

 

Навчально-

методична 

документація не 

узгоджена у 

відповідних органах 

Міносвіти України 

Відсутня власна 

матеріально-технічна 

база 

 Розташування 

учбових 

приміщень у 

рівних місцях 

2 

Інститут 

практичної 

психології і 

соціальної 

роботи 

«Психогенез» 

(м. Київ) 

Відкрита без 

ліцензії повна 5-

річна підготовка 

Метод. Забезпе- 

чення менше 50%, 

не відпрацьована 

система контролю 

знань 

Навчальні площі 

нижче державного 

нормативу 

Низький відсоток 

штатних 

викладачів, 

кількість студентів 

на одного 

викладача більше 

норми 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

3 

Українсько-

фінський 

інститут 

менеджменту 

і бізнесу (м. 

Київ) 

Інститут має не 

ліцензовані 

філіали. 

Фактичний 

прийом у 1994р. на 

20% перебільшує 

ліцензовані обсяги 

Навчально-

методична 

документація не 

узгоджена у 

відповідних органах 

Міносвіти України 

   

4 

Київський 

медичний 

інститут 

Української 

асоціації 

народної 

медицини 

Відкрито філіали, 

які не мають 

ліцензії 

Низький відсоток 

методичного 

забезпечення, 

власних розробок. 

Системи контролю 

якості навчання 

неповна  

Кількість навч. площ 

на одного студента 

нижче державного 

нормативу 

  

5 

Інститут 

економіки, 

управління та 

господарсько-

го права 

фірми «Крок» 

(м. Київ) 

Ліцензований 

обсяг прийому у 

1994 р. збільшено 

на 6% 

 Недостатньо 

реалізуються заходи 

щодо розвитку 

матеріально-технічної 

бази  

  

6 

Донецький 

гуманітарний 

інститут 

 Навчально-

методична 

документація  не 

узгоджена у 

відповідних органах 

Міносвіти України 

Не розвивається 

власна учбова 

матеріальна база 
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7 

Донецький 

економіко- 

гумунітарний  

інститут  

 Навчально-

методична 

документація не 

узгоджена у 

відповідних органах 

Міносвіти України 

Не розвивається 

власна учбово-

матеріальна база 

  

8 

Донецький 

інститут 

підприєм-

ництва 

 Навчально-

методична 

документація не 

узгоджена у 

відповідних органах 

Міносвіти України  

Не розвивається 

власна учбово-

матеріальна база 

  

9 

Донецький 

відкритий 

університет 

Прийом 1994 р. в 2 

рази переверщує 

ліцензований 

обсяг; не 

ліцензовані 2 

філіали 

Навчально-

методична 

документація не 

узгоджена у 

відповідних органах 

Міносвіти України 

Не розвивається 

власна учбово-

матеріальна база 

  

10 

Донецький 

інститут 

туристичного 

бізнесу 

 Навчально-

методична 

документація не 

узгоджена у 

відповідних органах 

Міносвіти України 

Не розвивається 

власна учбово-

матеріальна база 

Недостатня 

кількість штатних 

викладачів 

 

11 

Одеський 

інститут 

управління 

Навчальний 

процес у 1994 році 

не розпочався 

своєчасно 

 Відсутні договори 

оренди на 1994 рік. 

Не розвивається 

власна учбово-

матеріальна база 

Відсутні штатні 

викладачі 

Інститут не 

має 

стабільного 

управління, за 

останній рік 

змінилося 3 

ректори 
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12 

Одеське 

музичне 

кооперативне 

училище 

Фактичний 

контингент студ. 

становить 15,6 % 

від ліц. обсягу 

прийому (72 чол.) 

 Відсутня власна 

учбово-матеріальна 

база, забезпеченість 

площею на 1 студента 

- 47,8% до нормативу 

Недостатня 

кількість штатних 

викладачів 

 

13 

Одеський 

інститут 

підприєм-

ництва і права 

  Забезпеченість 

площею на 1 студента 

нижче діючого 

нормативу 

  

14 

Одеська 

академія 

мистецтв 

  Відсутні 

довгострокові 

договори на оренду 

приміщень 

  

15 

Гуманітарна 

академія (м. 

Харків) 

Оголошено набір з 

п’яти 

спеціальностей, 

що не ліцензовані 

Відсутня власна 

бібліотека. 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

неповне 

 Низький відсоток 

штатних 

викладачів 

 

16 

Учбово-

дослідний 

інститут із 

сучасних та 

нових 

спеціальнос-

тей (м. 

Харків) 

Без погодження з 

Мінохорони 

здоров’я і без 

ліцензії Міносвіти 

України відкрито 

прийом з 

спеціальностей 

медичного 

профілю, 

наводиться інша 

назва закладу-

вищого статусу 

Відсутня власна 

бібліотека. 

Відсутня власна 

учбово-матеріальна 

база 
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17 

Харківський 

гуманітарний 

інститут 

«Народна 

українська 

академія» 

Оголошено 

прийом на шість 

неліцензованих 

спеціальностей 

 Площа 1 студента – 

нижче діючого 

нормативу 

  

18 

Міжнародний 

Слов’янський 

університет 

(Харків) 

 Відсутня власна 

бібліотека 

   

19 

Комерційний 

коледж 

«АЛСКО» (м. 

Київ) 

  Відсутня власна 

учбово-матеріальна 

база 

 Розташування 

учбових 

приміщень в 

різних місцях 

20 

Коледж 

Муравйова-

Апостола (м. 

Київ) 

Фактичний 

прийом у 1994 р. з 

спец. 

«Правознавство» 

перебільшує 

ліцензований 

обсяг на 20% 

 Відсутня власна 

учбово-матеріальна 

база 

 Розташування 

учбових 

приміщень в 

різних місцях 

 

Начальник відділу 

 ліцензування          Ю. М. Комар 


