
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З 
 

«09» листопада 1994 р.       м. Київ              № 310 

                    

 

Про підсумки акредитації 

закладів освіти України 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 “Про акредитацію вищих навчальних закладів“, № 228 від 5 

квітня 1994 р. “Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-

виховних закладів“, № 316 від 17 травня 1994 року ’’Про Положення про 

порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів 

(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності” за матеріалами засідання 

Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 жовтня 1994 року, протокол № 14  

 

  Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 

жовтня 1994 року (протокол № 14) з ліцензування та атестації закладів освіти 

(додатки 1, 2, 3). 

2. Головному управлінню акредитації закладів освіти відповідно до 

рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 жовтня 1994 року : 

2.1. Внести до Державного реєстру закладів освіти України навчально-

виховні заклади за статусом, назвами, ліцензованими напрямками 

(спеціальностями) підготовки та обсягами прийому, які визначені 

протоколами. 

2.2. Управлінню вищої освіти (Степко М.Ф.), Управлінню професійних 

навчальних закладів (Сімаку А.Д.), Управлінню шкіл (Северчук Л.М.), 

Управлінню Міжнародного співробітництва (Сухолиткому О.С.), Управлінню 

післядипломної освіти (Баришнікову В.М.), 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. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра –

начальника Головного управління акредитації закладів освіти Невесенка В.І. 

 

 

 

 В.о. Міністра      Шепотько В. П.  

   



Додаток № 1 

                                                                             до наказу Міносвіти України 

                                                                                від 09 листопада 1994 р. № 310 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

РІШЕННЯ  

  

20 жовтня 1994 року                                                         Протокол № 14 

м. Київ 

 

Про підсумки ліцензування та 

атестації закладів освіти 

 

 Відповідно до 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 і ліквідації навчально-виховних 

закладів’’, від 17 травня 1994 р.  № 316 ’’Про Положення про порядок видачі 

суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на 

здійснення окремих видів діяльності’’ та наказу Міністерства освіти України 

від 20 жовтня 1992 р. № 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 денної 

форми навчання: 

1.1. ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

IV рівень акредитації: 

 6.0101 Педагогіка         60 

Соціальна педагогіка 

Дефектологія 

 6.0102 Фізичне виховання        90 

Фізичне виховання 

Фізична реабілітація 

Олімпійський та професійний спорт 

 6.0303 Історія          60 

Історія України 

Всесвітня історія  

6.0305 Філологія          150 

Українська мова та література     

Російська мова та література      

 6.0701 Фізика          60 

Фізика 

Фізика твердого тіла 

 6.0703 Хімія          

Хімія          30 

 6.0704 Біологія         
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Біологія          60 

 6.0801 Математика 60 

Математика 

 6.0802 Прикладна математика       60 

Прикладна математика 

 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0201 Культура        

Культурологія         30 

6.0301 Філософія          

Філософія         30 

6.0305 Філологія          120 

Німецька мова та література 

Англійська мова та література 

Французька мова та література 

Переклад          60 

6.0401 Психологія         60 

Психологія 

Практична психологія 

6.0402 Соціологія         60 

Соціологія 

Соціальна робота 

6.0501 Економіка         150 

Економічна кібернетика 

Фінанси і кредит 

Облік і аудит 

6.0502 Менеджмент         60 

Менеджмент у виробничій сфері 

Менеджмент зовнішньоекономічної  

діяльності підприємства 

6.0601 Право           

Правознавство         60 

ВСЬОГО:          1200 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

Факультету післядипломної освіти      350 

Підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян         150 

 

1.2. АКАДЕМІЇ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН ФЕДЕРАЦІЇ  

ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ (м. Київ) 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0402 Соціологія 

Соціальна робота        50 

6.0501 Економіка         50 

Фінанси і кредит     

Маркетинг 

6.0601 Право 
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Правознавство         50 

6.0708 Екологія          50 

Радіоекологія 

Моніторинг навколишнього середовища 

ВСЬОГО:         200 

 

1.3. ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ УКРАЇНСКОЇ  

АКАДЕМІЇ НАУК НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ (м. Кременчук) 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0708 Екологія          30 

7.050106 Облік і аудит         50 

7.050108 Маркетинг         50 

7.050307 Переклад         30 

7.090215 Автомобільне господарство      30 

7.090406 Матеріалознавство та термічна обробка    30 

7.090214 Підйомно-транспортні, будівельні,  

дорожні машини і обладнання      30 

7.091402 Комп’ютеризовані системи автоматики    30 

ВСЬОГО:          280 

 

Перепідготовка спеціалістів з базових  

спеціальностей (згідно додатку 2)       120 

 

1.4. ІНСТИТУТУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА  

ЦЕНТРУ ’’РИНОК” (м. Київ) (за заявою Міжнародний інститут ринкових  

відносин та підприємства - Центру “РИНОК”) 

ІІІ рівень акредитації: 

7.050104 Фінанси і кредит        50 

7.050106 Облік і аудит         50 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері     50 

7.050205 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності   50 

ВСЬОГО:          200 

 

ФЕОДОСІЙСЬКІЙ ФІЛІЇ ІНСТИТУТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

7.050106 Облік і аудит         30 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері     30 

ВСЬОГО:          60 

 

1.5. ХАРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ 

(за заявою Інститут “Університет якості”) 

ІІІ рівень акредитації: 

7.030502 Іноземна мова та література      80 

7.091301 Метрологія, стандартизація і сертифікація    40 

7.050104 Фінанси і кредит        50 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

7.050206 Маркетинг у виробничій сфері      40 
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7.070801 Екологія         30 

ВСЬОГО:         240 

 

1.6. ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

(м. Житомир) 

ІІІ рівень акредитації: 

7.050104 Фінанси і кредит        75 

7.050208 Інформаційні системи у менеджменті    75 

ВСЬОГО:         150 

 

1.7. КРАМАТОРСЬКОМУ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОМУ ІНСТИТУТУ 

III рівень акредитації 

7.010103 Дошкільне навчання       25 

7.010104 Початкове навчання       25 

7.020101 Культурологія        25 

7.030502 Іноземна мова та література  

китайська         30 

англійська         50 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері     50 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері     25 

7.050107 Економіка підприємств       75 

ВСЬОГО:          305 

 

1.8. ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНОМУ ІНСТИТУТУ (м. Рівне) 

(за заявою Науково-консультативний центр Міжнародної педагогічної 

академії, м. Рівне) 

ІІІ рівень акредитації: 

7.050104 Фінанси і кредит        50 

7.010104 Початкове навчання       50 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері     50 

ВСЬОГО:          150 

 

1.9. ДОНЕЦЬКОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ КОЛЕДЖУ 

І рівень акредитації: 

5.09021501 Технічне обслуговування і ремонт  

автомобілів і двигунів       90 

 

1.10. ВІННИЦЬКОМУ КОЛЕДЖУ МЕНЕДЖМЕНТУ 

І рівень акредитації: 

5.05010801 Комерційна діяльність       100 

 

1.11. ЛІЦЕЮ «АНТЕЙ» (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької обл.) 

На право здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для 

одержання повної середньої освіти за програмами підвищеного рівня з 

обсягом прийому - 100 осіб; 
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2. За результатами додаткової експертизи видати державну ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності за ІІІ рівнем акредитації з напрямків 

(спеціальностей) і ліцензованими обсягами прийому 

УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ПІДПРИЄМНИЦТВА (м. Київ) 

(за заявою Комерційний університет менеджменту) 

ПЕРЕПІДГОТОВКА: 

6.0501 Економіка  

Фінанси і кредит        100 

Облік і аудит         100 

Маркетинг         100 

6.0502 Менеджмент         

Менеджмент у виробничій сфері      100 

Адміністративний менеджмент      50 

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності   100 

ВСЬОГО:          550 

Підвищення кваліфікації спеціалістів      600 

 

3. Збільшити одноразово ЧЕРКАСЬКОМУ ІНСТИТУ УПРАВЛІННЯ 

БІЗНЕСОМ ліцензований обсяг прийому з ліцензованих спеціальностей на 

1994-1995 навчальний рік на 150 осіб у зв’язку з ліквідацією Ватутінського 

інституту управління бізнесом, що припинив свою діяльність. 

 

4. Визнати ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ліцензованим за ІV 

рівнем підготовки. 

 

5. За наслідками атестаційної експертизи вважати атестованими: 

5.1. ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ за терміном до 1998  

року; 

5.2. ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» - «КОМПІС»: 

 Довузівська підготовка іноземних громадян - 150 осіб; 

5.3. ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ АДАПТАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧОГО  

ЦЕНТРУ (АПЦ-ЛТД, м. Київ) 

Довузівська підготовка іноземних громадян - 300 осіб. 

 

6. Надати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за окремими 

напрямками підготовки (спеціальностями) та підготовку іноземних громадян 

у структурних підрозділах акредитованих закладів освіти згідно з Додатком № 

1 до даного протоколу. 

 

7. Затвердити рішення секцій Міжгалузевої акредитаційної комісії з 

акредитації закладів післядипломної освіти та професійно-технічних училищ, 

ліцеїв, гімназій згідно з Додатками №№ 2, 3. 

 

8. Внести вищезазначені ліцензовані за заявленим статусом і напрямками 

(спеціальностями) підготовки навчальні заклади до Державного реєстру 

закладів освіти України. 
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9. Провести додаткову експертизу матеріалів з ліцензування: 

9.1. ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ І  

УПРАВЛІННЯ – на предмет визначення взаємовідносин з базовим  

Чернігівським інститутом регіональної економіки і управління,  

заснованим  на недержавній формі власності; 

9.2. МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ БІЗНЕСУ (м. Херсон) з питання  

кадрового забезпечення; 

9.3. ЦЕНТРУ «АКАДЕМІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ» (м. Київ) з питання  

визначення назви та структури навчального закладу та заключення  

відповідних управлінь Міносвіти, науково-методичного об’єднання з  

художнього напрямку; 

9.4. ХАРКІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ з питання 

визначення потреби Харківського регіону у фахівцях зовнішньо-

економічного напрямку; 

9.5. ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»,  

напрямок «Фармація» - з питань визначення потреби Львівського регіону  

у фахівцях фармацевтичного профілю і узгодження з Міністерством  

охорони здоров’я; 

9.6. ДАРНИЦЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ (м. Київ) з питання матеріально  

технічного забезпечення. 

 

10. Контроль за своєчасним виконанням зобов’язань навчальних закладів 

щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, доручити 

Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

 

 

Секретар Міжгалузевої 

акредитаційної комісії       М.О.Присенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Додаток № 1 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 14 

                                                                                       від 20.10.94р. 

 

 

1. Надати ліцензію на здійснення освітньої діяльності за окремими  

напрямками (спеціальностями) акредитованим вищим навчальним  

закладам: 

 

1.1. Київському інституту внутрішніх справ у складі Української академії  

внутрішніх справ: 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0501 Економіка 

Економіка підприємства      100 

 

1.2. Інститут регіонального управління та економіки (м. Кіровоград) 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0205 Образотворче мистецтво 

Дизайн         25 

6.0302 Журналістика 

Журналістика        25 

6.0401 Психологія 

Психологія         50 

І рівень акредитації: 

6.0601 Право 

Правознавство        75 

 

1.3. Черкаському інституту управління бізнесом 

І рівень акредитації: 

6.0601 Право 

Правознавство        50 

 

2. Надати ліцензію на право підготовки іноземних громадян з базових  

ліцензованих спеціальностей у межах загального ліцензованого обсягу  

прийому: 

 

2.1. Державній академії легкої промисловості України (м. Київ) 

2.2. Харківському технікуму медичного обладнання 

2.3. Київському економічному інституту менеджменту 

 

3. Надати ліцензію підготовчим відділенням для іноземних громадян  

акредитованих вищих навчальних закладів: 

 

Державної академії легкої промисловості України  

(м. Київ)           150 чол. 

Донбаської державної академії будівництва та  

архітектури          50 чол. 
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Житомирського інженерно-технологічного інституту   80 чол. 

Медичного інституту Української асоціації народної 

медицини (м. Київ)         70 чол. 

Приазовського державного технічного університету  

(м. Маріуполь)          50 чол. 

Сумського сільськогосподарського інституту     50 чол. 

Харківського державного медичного університету    100 чол. 

Харківського державного технічного університету 

сільського господарства        50 чол. 

Харківського гуманітарного інституту «Народна 

Українська академія»         50 чол. 

Черкаського інституту управління бізнесом     50 чол. 

Київського економічного інституту менеджменту    50 чол. 

Київського коледжу зв’язку        50 чол. 

Медичного коледжу «МОНАДА»       50 чол. 

 

 

 

Секретар Міжгалузевої 

акредитаційної комісії       М.О. Присенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   



Додаток № 2 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 14 

                                                                                       від 20.10.94р. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Секція з питань акредитації закладів післядипломної освіти 

 

РІШЕННЯ  

 

від 6 жовтня 1994 р.        Протокол № 3 

м. Київ 

 

Про підсумки  акредитації  

навчальних закладів (підрозділів)  

післядипломної освіти 

 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», наказів Міносвіти 

України від 20 жовтня 1992 року № 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): 

 

1.1. Інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних 

працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості 

Держхарчопрому України (м. Київ) 

 

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА КОРОТКОСТРОКОВА 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів за профілем Інституту (з правом навчання 

іноземних громадян) за напрямками підготовки:  

6.0917 –  Харчова технологія та інженерія 

6.0919 – Механізація та електрифікація сільського господарства 

6.0925 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

6.1301 – Агрономія  

6.1302 – Зооінженерія та ветеринарія 

6.0708 – Екологія  

6.0804 – Комп’ютерні науки 

6.0902 – Інженерна механіка 

6.0905 – Енергетика 

6.0501 – Економіка 

6.0502 – Менеджмент 

Всього: 505 чол. середньорічний контингент 



2 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ та незайнятого населення (за 

профілем Інституту) з вищою, середньою спеціальною та незакінченою 

вищою освітою: 

6.0501 Економіка – 50 чол. 

7.050104 Фінанси і кредит 

7.050106 Облік і аудит 

6.0502 Менеджмент – 25 чол.  

7.050206 Менеджмент у виробничій сфері 

Всього: 75 чол. 

 

1.2. Інституту підвищення кваліфікації кадрів легкої промисловості (м. 

Київ) 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ    - 500 чол. середньо- 

річний контингент 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0501 Економіка      - 50 чол.  

КОРОТКОТЕРМІНОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА з технологічного та 

механічного спрямування та охорони праці техніки безпеки  

          - 3000 чол. 

в т.ч. з правом навчання іноземних громадян   - 200 чол. 

 

1.3. Регіональному інституту менеджменту (м. Луганськ) 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

6.0501 Економіка      - 150 чол. 

Облік і аудит, фінанси і кредит, економіка підприємства 

 

6.0502 Менеджмент      - 150 чол. 

 

Менеджмент у виробничій сфері, менеджмент природоохоронної 

діяльності, адміністративний менеджмент 

 

6.0402 Соціологія      -50 чол. 

Всього:       - 350 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівників і фахівців служби 

зайнятості населення: фахівців центрів профорієнтації, викладачів 

професійно-технічної підготовки, службовців податкових інспекцій, 

працівників банків, інженерно-технічних робітників вугільної промисловості, 

військовослужбовців, звільнених у запас   - 520 чол. середньо- 

річний контингент 

 

1.4. Харківському науково-дослідному інституту терапії Міністерства 

охорони здоров’я 

  

ПОСАДОВЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (клинординатура) з 

терапії, кардіології       - 50 чол.  
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КУРСОВА ПІДГОТОВКА     - 70 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

1.5. Комерційному університету менеджменту 

  

 ПЕРЕПІДГОТОВКА  

6.0501 Фінанси і кредит     - 100 чол. 

6.0501 Облік і аудит      - 100 чол. 

6.0501 Маркетинг      - 100 чол. 

6.0502 Менеджмент у виробничій сфері   - 100 чол. 

6.0502 Адміністративний менеджмент   - 50 чол. 

6.0502 Менеджмент зовнішньо- 

економічної діяльності    - 100 чол. 

Всього:        - 550 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ 

Всього: 600 чол. 

 

1.6. Закарпатському інституту методики навчання і виховання, 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних кадрів і працівників народної 

освіти         - 320 чол. середньо- 

річний контингент 

 

1.7. Харківському обласному інституту неперервної освіти педагогічних 

працівників  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних кадрів і працівників народної 

освіти         - 290 чол. середньо- 

річний контингент 

 

1.8. Хмельницькому обласному інституту вдосконалення вчителів 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних кадрів і працівників народної 

освіти         - 400 чол. середньо- 

річний контингент 

 

1.9. Житомирському обласному інституту вдосконалення вчителів  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних кадрів і працівників народної 

освіти         - 350 чол. середньо- 

річний контингент 

 

1.10. Краматорському економіко-гуманітарному інституту 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 
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6.0502 Менеджмент у виробничій сфері    - 20 чол. 

6.0502 Менеджмент у невиробничій сфері   - 20 чол. 

6.0501 Економіка підприємства     - 30 чол. 

 

6.0305 Філологія (китайська, англійська мови)   - 20 чол. 

6.0201 Культурологія       - 15 чол. 

6.0101 Педагогіка (початкове навчання,  

дошкільне виховання)     - 20 чол. 

 

Всього:        125 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ     - 75 чол. 

 

2. Надати Державну ліцензію на підготовку та перепідготовку кадрів 

відповідним підрозділам акредитованих закладів. 

  

2.1. Дніпродзержинському державному університету. 

Спеціальний факультет 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0501 Економіка       - 75 чол. 

 

 Економіка та управління виробництвом, фінанси та кредит, бухоблік, 

контроль та аналіз. 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ з базових 

спеціальностей з правом надання повної вищої освіти  - 250 чол. 

Всього:        325 чол. 

 

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних кадрів і спеціалістів галузей 

господарства         - 600 чол. 

 

2.2. Харківському державному технічному університету будівництва та 

архітектури. Факультета підвищення кваліфікації 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0502 Менеджмент у виробничій сфері    - 50 чол. 

6.0921 Будівництво (охорона праці  

і екологія будівництва)     - 50 чол. 

6.0101 Педагогіка (методика української та  

російської мови як іноземних)    - 50 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

Всього:        - 150 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних кадрів та спеціалістів 

народного господарства       - 700 чол. 

в т.ч. іноземних громадян - 100 чол. 
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 2.3. Донецькому інституту ринку і соціальної політики. Факультет 

перепідготовки 

 

 ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

 6.0401 Психологія       - 25 чол. 

6.0502 Менеджмент невиробничої сфери   - 75 чол. 

Всього:        - 100 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ фахівців системи оподаткування і 

страхових компаній        - 150 чол. 

 

2.4. Українська Академія наук національного прогресу (м. Кременчуг). 

Факультет перепідготовки кадрів при інституті економіки та нових технологій 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0914 Комп’ютерні системи автоматики   - 20 чол. 

6.0501 Облік і аудит       - 60 чол. 

6.0501 Маркетинг       - 20 чол. 

Перекладознавство      - 20 чол. 

Всього:        120 чол. 

 

3. Ліцензування окремих напрямків перепідготовки акредитованих 

закладів освіти 

3.1. Дніпропетровському державному університету. Факультет 

перепідготовки спеціалістів 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0501 Облік і аудит       - 50 чол. 

 

3.2. Київському державному технічному університету будівництва та 

архітектури. Факультет підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0921 Охорона праці і екологія в будівництві 

(молодших спеціалістів)     - 75 чол. 

 

6.0926 Теплогазопостачання, вентиляція і охорона  

повітряного басейну      - 175 чол. 

    в т.ч.: спеціалістів  - 75 чол. 

молодших спеціалістів - 100 чол. 

 

Всього:        250 чол. 

 

3.3. Міжрегіональній Академії управління персоналом (м. Київ) 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0601 Правознавство (господарське право  

3-4 роки навчання)      - 200 чол. 
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3.4. Херсонському індустріальному інституту 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0501 Облік і аудит       - 100 чол. 

 

4.1. Міжнародному центру приватизації, інвестиції та менеджменту (м. 

Київ) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ по напрямку 

6.0501 ”Економіка” (Приватизація,  

фондовий ринок)      - 3300 чол. 

 

КОРОТКОТЕРМІНОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА   - 735 чол. 

 

4.2. Учбово науковому виробничому центру ” Укртехпрогрес” (м. 

Харків) 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

6.0708 Екологія (моніторинг навколишнього  

природного середовища)     - 25 чол. 

6.0502 Менеджмент у природо використанні   - 25 чол. 

6.0501 Облік і аудит       - 45 чол. 

6.0501 Управління трудовими ресурсами   - 15 чол. 

Всього:        110 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ менеджменту, 

економіки, контроль зварювальних з’єднань    - 150 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОБІТНИКІВ  - 80 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ за авторськими програмами за бажанням 

юридичних та фізичних осіб       - 400 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

4.3. Школі менеджерів ”Турбота” ветеранського кооперативу ”Перун” 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ в галузі підприємницької  

діяльності          - 250 чол. 

 

КОРОТКОТЕРМІНОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА   - 150 чол. 

 

4.4. Випробувальному центру державної корпорації 

”Укрмонтажспецбуд” Академії  будівництва України 
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ПЕРЕРІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Електрогазозварювання     - 50 чол. 

Дефектоскопія       - 100 чол. 

Всього:        150 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Електрогазозварювання      - 50 чол. 

Дефектоскопії        - 100 чол. 

Техніки безпеки        - 750 чол. 

Всього:        900 чол. 

 

4.5. Павлоградському навчальному центру професійної підготовки та 

перепідготовки кадрів «ЗНАЛІНА» 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

6.0501 Облік і аудит       - 60 чол. 

6.0502 Менеджмент у виробничій сфері    - 30 чол. 

6.0502 Менеджер у невиробничій сфері    - 30 чол. 

Всього:        120 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ з 

базових напрямків        - 400 чол 

 

4.6. Львівська школа секретарів-референтів «Бізнес-сервіс» ККЦ «Голд Лайен 

Інтернешел» 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

Секретар-референт       - 80 чол. 

 

5. 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 і спеціалістів галузі 

 

5.1. Інституту післядипломної освіти керівників і спеціалістів АПК 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ    - 400 чол. середньо- 

річний контингент 

  ПЕРЕПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

7.050104 Фінанси і кредит     - 50 чол. 

7.050106 Облік і аудит      - 50 чол. 

7.050108 Маркетинг      - 50 чол. 

7.050202 Аграрний менеджмент    - 50 чол. 

7.050205 Менеджмент зовнішньої  
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економічної діяльності    - 50 чол. 

7.050207 Економіка підприємств    - 200чол 

Всього:      450 чол. середньо- 

річний контингент 

 

5.2. Дніпропетровському обласному учбовому центру по перепідготовці 

і підвищенню кваліфікації керівних працівників і спеціалістів АПК   

 - 100 чол. середньо- 

річний контингент 

 

5.3. Миколаївському обласному учбовому центру по перепідготовці і 

підвищенню кваліфікації керівних працівників і спеціалістів АПК   

 - 100 чол. середньо- 

річний контингент 

 

5.4. Обласному Харківському учбовому центру перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів АПК    - 100 чол. середньо- 

          річний контингент 

 

5.5. Школі підвищення кваліфікації спеціалістів по виробництву 

продуктів вівчарства на базі інституту тваринництва степових районів 

ім.М.Ф.Іванова «Асканія Нова» УААН    - 32 чол. середньо- 

          річний контингент 

 

5.6. Хмельницькій обласній школі управління сільським господарством 

- 80 чол. середньо- 

 річний контингент 

 

5.7. Запорізькій обласній школі управління сільським господарством  

- 90 чол. середньо- 

  річний контингент 

 

5.8. Волинському обласному учбовому центру підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК     

- 80 чол. середньо- 

  річний контингент 

 

5.9. Школі підвищення кваліфікації спеціалістів виноградарства на базі 

Інституту виноградарства і виноробства ім. В.Е.Таірова     

- 53 чол. середньо- 

  річний контингент 

 

5.10. Школі підвищення кваліфікації спеціалістів овочівництва та 

баштанництва        - 32 чол. середньо- 

  річний контингент 
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5.11. Галузевому учбовому центру по підготовці і перепідготовці кадрів 

по біологічному захисту рослин     - 50 чол. середньо- 

  річний контингент 

 

5.12. Рівненському обласному навчальному центру підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК     

- 120 чол. середньо- 

  річний контингент 

 

5.13. Школі підвищення кваліфікації спеціалістів по виробництву 

продуктів птахівництва      - 26 чол. середньо- 

  річний контингент 

 

5.14. Полтавській обласній школі управління сільським господарством 

- 85 чол. середньо- 

  річний контингент 

 

5.15. Тернопільській обласній школі управління сільським 

господарством        - 110 чол. середньо- 

  річний контингент 

 

5.16. Харківському республіканському навчально-курсовому комбінату 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Головного 

управління по хлібопродуктах Мінсільгосппроду України   

- 75 чол. середньо- 

   річний контингент 

 

6.1. Погодитись з урахуванням висновків акредитаційної експертизи, з 

пропозиціями місцевих органів Держадміністрації, відповідних управлінських 

структур щодо зміни статусу і назви: 

- Інститут післядипломної освіти при Дніпродзержинському 

державному технічному університеті 

 

 

 

 

Голова комісії        В.М. Баришніков 



Додаток № 3 

                                                                      до Протоколу рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії № 14 

                                                                                       від 20.10.94р. 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  

Секція Міжгалузевої акредитаційної комісії з питань  

акредитації професійно-технічних навчальних закладів,  

ліцеїв, гімназій. 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 13 вересня 1994 року      Протокол № 13/4 

 

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 секцій Міжгалузевої акредитаційної 

комісії: 

1. За поданням Державної інспекції закладів освіти: 

1.1. Визнати атестованими з правом видачі державного документу про 

освіту з ліцензованими обсягами підготовки та видати Державну ліцензію на 

право здійснення освітньої діяльності за І ступенем з професій: 

 

ВПУ № 20 м. Львів 

1-013 Лаборант хімічного аналізу       75 чол. 

1-031 Електромонтер з ремонту та обслуговування  

електрообладнання        75 чол. 

1-148 Слюсар з ремонту автомобілів      75 чол. 

Всього:          225 чол. 

 

ВПУ № 29 м. Львів 

1-103 Верстатник широкого профілю      75 чол. 

1-106 Токар          75 чол. 

1-144 Слюсар-інструментальник       75 чол. 

1-146 Контролер верстатних та слюсарних робіт    75 чол. 

Всього:          300 чол. 

 

ВПУ № 71 м. Кам’янка-Бузька 

(Львівська обл.) 

8-003 Тракторист-машиніст; тракторист-машиніст 

(широкого профілю); слюсар-ремонтник; 

водій автомобіля         200 чол. 

 Всього:          200 чол. 
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ВПУ № 47 м. Луганськ 

7-11 Кухар           250 чол. 

7-13 Кондитер          25 чол. 

7-64 Продавець непродовольчих товарів      50 чол. 

7-64А Продавець непродовольчих товарів;  

контролер-касир (непродовольчі товари)    75 чол. 

7-65 Продавець продовольчих товарів      50 чол. 

7-65А Продавець продовольчих товарів;  

контролер-касир (продовольчі товари)     75 чол. 

 Всього:          525 чол. 

 

ВПУ № 2 м. Луцьк 

4-005Б Муляр; штукатур        75 чол. 

4-120 Штукатур; облицювальник-плиточник;  

маляр будівельний        175 чол. 

4-005В Муляр; монтажник по монтажу  

стальних і залізобетонних конструкцій;  

електрозварювальник ручного зварювання    100 чол. 

4-117 Столяр будівельний; паркетник      200 чол. 

4-135 Електрозварювальник ручного зварювання;  

електрозварювальник на автоматичних і 

напівавтоматичних машинах      100 чол. 

 Всього:          650 чол. 

 

ПТУ № 9 м. Чернігів 

6-055 Кравець (чоловічий та жіночий верхній  

одяг з умінням виконувати розкрій)     250 чол. 

6-055 Кравець (жіночий легкий одяг з умінням  

виконувати розкрій)        150 чол. 

7-054 Фотограф          25 чол. 

 Всього:          425 чол. 

 

ПТУ № 7 м. Вінниця 

4-005 В Муляр; електрозварювальник ручного зварювання  75 чол. 

4-117 Столяр будівельний; паркетник      100 чол. 

4-120 Штукатур; маляр будівельний      200 чол. 

4-135 Електрозварювальник ручного зварювання    50 чол. 

4-166 Столяр /деревообробне виробництво/     30 чол. 

4-166 Столяр /меблеве виробництво/      50 чол. 

Всього:          505 чол. 

 

ВПУ № 21 м. Івано-Франківськ 

1-060 Електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних і напівавтоматичних машинах   75 чол. 

1-103 Верстатник широкого профілю; оператор  

верстатів з програмним управлінням     100 чол. 

1-145 Слюсар механоскладальних робіт      25 чол. 
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4-133 Машиніст крана /кранівник/ по управлінню  

мостовими та козловими кранами      75 чол. 

Всього:          275 чол. 

 

1.2. Видати Державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на три роки та встановити ліцензований обсяг прийому за І ступенем 

з професій: 

 

ВПУ № 20 м. Львів 

1-060 Електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних і напівавтоматичних  

машинах; контролер зварювальних робіт    75 чол. 

1-099 Наладчик верстатів та маніпуляторів з програмним  

управлінням         75 чол. 

1-144 Слюсар-інструментальник       75 чол. 

7-57   Секретар машиністка (зі знанням стенографії,  

іноземного машинопису, сучасної оргтехніки)    50 чол. 

Всього:          275 чол. 

 

ВПУ № 47 м. Луганськ 

7-65Б Продавець продовольчих товарів; продавець  

непродовольчих товарів (повсякденного попиту)   75 чол. 

Всього:          75 чол. 

 

ВПУ № 2 м. Луцьк 

4-125 Електромонтажник по освітленню та  

освітлювальних мережах; електромонтажник  

по силових електроустановках та обладнанню    90 чол. 

4-047 Монтажник внутрішніх санітарно-технічних  

систем та обладнання; газозварювальник     50чол. 

4-011 Маляр будівельний (з художнього упорядкування)   30чол. 

7-047 Виготовлювач художніх виробів з кераміки    30 чол. 

7-015А Виконавець художньо-оформлювальних  

робіт вітражист         15 чол. 

4-167 Столяр (виробництво художніх меблів)     50 чол. 

7-049 Виготовлювач художніх виробів з лози     15 чол. 

7-046 Виготовлювач художніх виробів з металу    30 чол. 

Всього:          310 чол. 

 

ВПУ № 21 м. Івано-Франківськ 

1-033 Оператор електроннообчислювальних машин    150 чол. 

1-077 Коваль ручного кування; електрозварювальник  

ручного зварювання        75 чол. 

1-146 Слюсар механоскладальних робіт;  

електрозварювальник ручного зварювання    75 чол. 

Всього:          300 чол. 
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ПТУ № 9 м. Чернігів 

7-056 Перукар          25 чол. 

6-046 Взуттєвик з індивідуального пошиву взуття    25 чол. 

Всього:          50 чол. 

 

ВПУ № 71 м. Кам’янка-Бузька 

(Львівська обл.) 

8-120 Бухгалтер сільськогосподарського виробництва   150 чол. 

Всього:          150 чол. 

 

ПТУ № 7 м. Вінниця 

4-012 Маляр будівельний; штукатур      30 чол. 

Всього:          30 чол. 

 

1.3. Видати державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на два роки та встановити ліцензований обсяг прийому з професій: 

 

ПТУ № 7 м. Вінниця 

7-011 Кухар          25 чол. 

Всього:          25 чол. 

 

 1.4. У зв’язку з відсутністю навчально-матеріальної бази відмовити у 

видачі ліцензії на підготовку робітничих кадрів з професій: 

 

ВПУ № 29 м. Львів 

3-121 Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів; 

3-122 Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів; 

 контролер радіоелектронної апаратури та приладів; 

 

ВПУ № 2 м. Луцьк 

4-083 Монтажник з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій. 

 

ПТУ № 7 м. Вінниця 

4-133 Машиніст крана (кранівник) по управлінню баштовими  

самохідними кранами. 

 

ПТУ № 9 м. Чернігів 

6-055 Кравець (чоловічі сорочки, корсетні вироби з умінням  

виконувати розкрій) 

 

 1.5. За підсумками атестаційної експертизи вважати умовно 

атестованими з ліцензованим обсягом підготовки робітничих кадрів строком 

на 2 роки за І ступенем з професій: 

 

ВПУ № 29 м. Львів 

1-031 Електромонтер з ремонту і обслуговування  

електрообладнання        75 чол. 
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1-148 Слюсар з ремонту автомобілів      75 чол. 

Всього:          150 чол. 

 

ВПУ № 71 м. Кам’янка-Бузька 

(Львівська обл.) 

8-037 Майстер сільського будівництва      75 чол. 

Всього:          75 чол. 

 

1.6. Видати державну ліцензію на право здійснення підготовки та 

перепідготовки кваліфікованих робітничих кадрів строком на два роки з 

разовим прийомом: 

  

ВПУ № 71 м. Кам’янка-Бузька 

(Львівська обл.) 

- водій транспортних засобів категорії: 

«В»      30 чол. 

«С»      30 чол. 

Всього:          60 чол. 

 

Колективне учбово-виробниче мале підприємство  

« Боярська автомобільна школа» 

- водій транспортних засобів категорій:  

«В»      60 чол. 

«С»      30 чол. 

«Д»      30 чол. 

«Е»      30 чол. 

Всього:          150 чол. 

 

2. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти: 

2.1. Видати державну ліцензію на право здійснення підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів строком на два роки за разовим прийомом: 

 

Київський індустріальний технікум 

- вдій транспортних засобів категорії: 

«А»      30 чол. 

«В»      60 чол. 

Всього:          90 чол. 

 

 

Учбово-курсовий комбінат Державного комунального  

виробничого житлово-ремонтного об’єднання м. Києва 

- водій транспортних засобів категорії «В»     60 чол. 

 

3. Погодитись з Порядком і основними вимогами щодо ліцензування 

професійних навчально-виховних закладів і направити відповідні документи 

на місця. 
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4. Провести додаткову експертизу умов ліцензування підготовки водіїв 

транспортних засобів категорії «В» МП «Чорнобильмедтехніка» (м.Київ). 

 

5. Відмовити у наданні ліцензії на право підготовки водіїв транспортних 

засобів, як таким, що не виконали умов ліцензування: 

 

Мале багатопрофільне промислове підприємство «Даша» м. Київ; 

Кооператив «Тарасівський», м. Боярка Київської області; 

гр. Б. С. Сухорученко, м. Боярка Київської області. 

 

 

 

Голова секції Міжгалузевої 

акредитаційної комісії       В.В.Кононенко 

 


