
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 

Н А К А З 
 

«29» березня 1995 р.       м. Київ                № 77 

 

Про підсумки акредитації  

закладів освіти України 

 

 Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», від 05 квітня 1994 

р. № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних 

закладів», від 17 травня 1994 року  № 316 «Про Положення про порядок видачі 

суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на 

здійснення окремих видів діяльності» за матеріалами засідання Міжгалузевої 

акредитаційної комісії від 26 січня 1995 року (протокол № 16) 

 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 26 січня 

1995 року (протокол № 16) з  ліцензування, атестації, зміни статусу та назви 

закладів освіти (додаток 1). 

 

2. Головному управлінню акредитації відповідно до рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії від 26 січня 1994 року, протокол № 16: 

 

2.1. Внести до Державного реєстру закладів освіти України навчально-

виховні заклади за статусом, назвами, ліцензованими напрямками 

(спеціальностями) підготовки та обсягами прийому, які визначені протоколом. 

 

2.2. Головному управлінню вищої освіти, Головному управлінню 

професійно-навчальних закладів, Головному управлінню шкіл, Фінансово-

економічному управлінню прийняти до відома визначені рішенням 

Міжгалузевої акредитаційної комісії ліцензовані напрямки (спеціальності) 

підготовки та обсяги бюджетного фінансування закладам освіти. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

міністра Бугая Ю.М. 

 

 

 

Міністр         М. З. Згуровський 

 

                                                                                        



 

    Додаток № 1 

                                                                             до наказу Міністерства 

освіти України 

                                                                                  від 29 березня 1995 р.  

№ 77 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
 

РІШЕННЯ  

  

26 січня 1995 року                                                          Протокол № 16 

 

Про підсумки ліцензування та атестації 

вищих навчальних закладів 

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», від 05 квітня 1994 

р. № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних 

закладів» та 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. ХАРКІВСЬКОМУ АВІАЦІЙНОМУ ІНСТИТУТУ 

ІV рівень акредитації: 

6.0804 Комп’ютерні науки       180 

7.080401 Комп’ютерні системи обробки  

інформації і управління 

7.080402 Комп’ютерні системи проектування  

7.080403 Програмне забезпечення обчислювальної  

техніки і автоматизованих систем 

6.0902 Інженерна механіка       30 

7.090207 Робототехнічні системи та комплекси 

6.0907 Радіотехніка         60 

7.090702 Радіоелектронні пристрої, системи  

та комплекси 

6.0910 Електронні апарати       60 

7.091002 Конструювання і технологія  

радіоелектронних засобів  

6.0913 Метрологія та вимірювальна техніка    60 

7.091303 Авіаційні вимірювально-обчислювальні  

комплекси 

6.0915 Комп’ютерна інженерія       60 

7.091506 Спеціалізовані комп’ютерні системи 

6.1001 Авіація та космонавтика       540 
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7.100101 Літако- і вертолітобудування  

7.100102 Конструювання та виробництво  

виробів із композиційних матеріалів 

7.100103 Авіаційні двигуни і енергетичні установки 

7.100109 Двигуни та енергетичні установки  

ракетно-космічних літальних апаратів 

7.100110 Проектування та виробництво  

ракетно-космічних літальних апаратів  

7.100112 Аерокосмічна теплотехніка 

7.100113 Прилади та системи управління літальних  

апаратів і комплексів 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0502 Менеджмент        100 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері 

6.0910 Електронні апарати       30 

7.091003 Біотехнічні та медичні апарати і  

системи 

6.0913 Метрологія та вимірювальна техніка    30 

7.091301 Метрологія, стандартизація і сертифікація 

ВСЬОГО:         1180 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

По підготовчому відділенню, в тому числі  

для іноземних громадян      200 

По факультету перепідготовки і підвищення  

кваліфікації викладачів і фахівців  

промисловості        1000 

 

1.2. КИЇВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ 

ІV рівень акредитації: 

6.0804 Комп’ютерні науки       50 

Програмне забезпечення обчислювальної  

техніки і автоматизованих систем 

6.0907 Радіотехніка         75 

Технічна експлуатація транспортного  

радіоелектронного обладнання 

6.0909 Прилади         50 

Геодезичні прилади 

6.0914 Комп’ютеризовані системи, автоматика і  

управління         75 

Автоматизовані системи та комплекси  

повітряних суден  

6.0922 Електромеханіка        75 

Технічна експлуатація авіаційних  

електрифікованих і пілотажно-навігаційних  

комплексів 

6.1001 Авіація та космонавтика       225 
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Технічна експлуатація повітряних суден і  

авіадвигунів 

Експлуатація авіаційної наземної техніки 

ВСЬОГО:         550 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

Структурним підрозділам: 

Відділенням підготовки молодших спеціалістів: 

І рівень акредитації: 

6.0907 Радіотехніка         75 

Технічна експлуатація радіоелектронного  

устаткування повітряних суден 

6.0914 Комп’ютеризовані системи, автоматика і  

управління         75 

Експлуатація автоматизованих систем і  

комплексів повітряних суден 

6.0922 Електромеханіка        65 

Експлуатація авіаційних електрифікованих  

комплексів 

Експлуатація пілотажно-навігаційних  

комплексів 

6.1001 Авіація та космонавтика       225 

Технічна експлуатація повітряних суден і  

авіадвигунів 

Технічне обслуговування засобів зберігання,  

транспортування та заправки пально-мастильними  

матеріалами  

ВСЬОГО:         440 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

Факультету післядипломної військової освіти  

в галузі «Військові науки» з наданням на  

основі базових напрямків другої вищої освіти   50 

Курсам підвищення кваліфікації та  

перепідготовки кадрів       75 

Підготовчому відділенню      200 

 

1.3. КИЇВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 

ІV рівень акредитації: 

6.0902 Інженерна механіка       150 

Транспортні засоби високої прохідності  

ІІІ рівень акредитації: 

6.0902 Інженерна механіка       75 

Автомобілі та автомобільне господарство 

6.1004 Керування транспортом       75 

Організація перевезень і керування на  

автомобільному транспорті 
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6.1401 Військові науки        100 

ВСЬОГО:         400 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

Факультету післядипломної військової  

освіти в галузі «Військові науки» з наданням  

на основі базових напрямків другої вищої освіти  120 

 

1.4. ЧЕРКАСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

ІV рівень акредитації: 

6.0102 Фізичне виховання і спорт      60 

Фізичне виховання 

6.0305 Філологія         390 

7.030501 Українська мова та література 

7.030502 Російська мова та література 

7.030502 Англійська мова та література 

7.030502 Німецька мова та література 

6.0701 Фізика          60 

7.070101 Фізика 

6.0703 Хімія          60 

7.070301 Хімія 

6.0704 Біологія         60 

7.070401 Біологія 

6.0801 Математика         120 

7.080101 Математика 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0303 Історія          120 

7.030301 Історія України   

ВСЬОГО:         870 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

Структурним підрозділам: 

Факультету підвищення кваліфікації та  

перепідготовки кадрів: 

ПЕРЕПІДГОТОВКА за базовими  

спеціальностями        300 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ     620 

Підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян       180 

Черкаському фізико-математичному ліцею   250 

 

1.5. УМАНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ ІМ. П.Г.ТИЧИНИ 

ІV рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка         125 

7.010102 Трудове навчання  

6.0704 Біологія         125 
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7.070401 Біологія 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0101 Педагогіка         225 

7.010103 Дошкільне виховання 

7.010104 Початкове виховання 

6.0305 Філологія         125 

7.030501 Українська мова та література 

6.0501 Економіка         100 

7.050104 Фінанси і кредит 

7.050107 Економіка підприємства 

6.0701 Фізика          75 

7.070101 Фізика         

ВСЬОГО:         775 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

1.6. ЛЬВІВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ  

ІМ. С.З.ГЖИЦЬКОГО 

ІV рівень акредитації: 

6.0917 Харчова технологія та інженерія     120 

7.091707 Технологія м’яса і молочних  

виробів 

7.091709 Технологія молока і молочних  

продуктів 

6.1302 Зооінженерія та ветеринарія      330 

7.130201 Зооінженерія 

7.130202 Ветеринарна медицина 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0502 Менеджмент        90 

7.050206 Маркетинг у виробничій сфері  

ВСЬОГО:         540 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

  

Структурним підрозділам: 

Факультету підвищення кваліфікації та  

перепідготовки кадрів: 

ПЕРЕПІДГОТОВКА за базовими  

спеціальностями        300 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ     550 

Підготовчому відділенню, в тому числі для  

іноземних громадян        100 

 

1.7. ПОЛТАВСЬКОМУ КООПЕРАТИВНОМУ ІНСТИТУТУ 

ІV рівень акредитації: 

6.0503 Торгівля         100 

7.050301 Товарознавство і торгівля  

продовольчими товарами 

7.050302 Товарознавство і торгівля  
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непродовольчими товарами 

6.0917 Харчова технологія та інженерія     100 

7.091706 Технологія зберігання і переробки  

плодів та овочів 

7.091710 Технологія громадського харчування  

ІІІ рівень акредитації: 

6.0501 Економіка         200 

7.050104 Фінанси і кредит 

7.050106 Облік і аудит 

7.050107 Економіка підприємства 

6.0502 Менеджмент        50 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері 

ВСЬОГО:         450 

(з правом підготовки іноземних громадян) 

 

 

Міжгалузевому інституту підвищення кваліфікації та  

перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації:  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ     100 

           (щомісячно) 

ПЕРЕПІДГОТОВКА 

7.010101 Професійне навчання      50 

7.050104 Фінанси і кредит       25 

7.050106 Облік і аудит       50 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері   50 

ВСЬОГО:         175 

 

1.8. ВІЙСЬКОВО-ІНЖЕНЕРНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ  

КАМЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО  

ІНСТИТУТУ 

ІІІ рівень акредитації: 

6.0902 Інженерна механіка       260 

Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні  

машини і обладнання 

  

Факультету післядипломної військової освіти  

в галузі «Військові науки» 

 

1.9. УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МОРСЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ (м. Миколаїв) 

ІV рівень акредитації: 

7.090605 Техніка і електрифікація високих напруг  50 

7.080403 Програмне забезпечення обчислювальної  

техніки та автоматизованих систем     75 
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2. Надати ліцензію на підготовку іноземних громадян з базових 

спеціальностей у межах ліцензованих обсягів прийому акредитованим закладам 

освіти: 

2.1. КИЇВСЬКОМУ ПОЛІТЕХНІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 

2.2. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

3. Надати ліцензію на надання освітніх послуг по підготовці до навчання у 

вищих навчальних закладах, в тому числі іноземним громадянам, підготовчим 

факультетам (відділенням) акредитованих навчально-виховних закладів:   

3.1. КИЇВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ   300 

3.2. ХАРКІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ   500 

3.3. МІЖНАРОДНОГО СОЛОМОНОВА УНІВЕРСИТЕТУ  

(м. КИЇВ)           150 

3.4. УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ТУРИЗМУ  

ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ        50 

3.5. КИЇВСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТЕХНІКУ    50 

3.6. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  

«Темвос» (м. Харків)         100 

 

4. Направити на додаткову експертизу: 

4.1. До Головного управління загальної середньої освіти Міносвіти 

України матеріали ліцензування закладів освіти, які зазначені у п.1.6. додатку 7 

до даного протоколу; 

4.2. До державної інспекції закладів освіти матеріали з ліцензування 

Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів споживчої кооперації Полтавського кооперативного інституту в 

частині перепідготовки фахівців з вищою освітою з наданням другої 

кваліфікації «молодший спеціаліст»; 

4.3. До НМК за заявленими напрямками матеріали з ліцензування 

Українського християнського університету бізнесу та технологій (м. Київ) та 

пропонувати йому змінити назву та статус відповідно до заявленої діяльності. 

 

5.   Затвердити рішення секцій Міжгалузевої акредитаційної комісії згідно 

додатків 2, 3, 4, 5, 6, 7, за винятком зазначеного у п. 1.6. додатку 7. 

 

6. Надати ліцензію акредитованим навчальним закладам на відкриття 

підготовки за окремими напрямками (спеціальностями) і ліцензованими 

обсягами прийому згідно додатку 1. 

 

7. Внести вищезазначені ліцензовані за заявленим статусом і напрямками 

(спеціальностями) підготовки навчальні заклади до Державного реєстру закладів 

освіти України. 

 

8. Вважати атестованими:  

 ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ 

 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ 

 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК 
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 ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ.  

П.Г.ТИЧИНИ 

 ЛЬВІВСЬКУ АКАДЕМІЮ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 ПОЛТАВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 

 КОЛОМИЙСЬКИЙ ВІЛЬНИЙ ФІНАНСОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОЛЕДЖ. 

 

9. За наслідками ліцензування та атестації вважати акредитованими в 

повному обсязі за ІV рівнем акредитації: 

9.1. ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ 

9.2.УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ (м. Миколаїв) 

9.3.ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 з наданням автономії, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 01 

червня 1992 року № 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», 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 планування та розвитку пошукових і фундаментальних 

досліджень у межах додаткових позаконкурсних бюджетних асигнувань; 

 самостійного розпорядження усіма видами асигнувань. 

 

9.4. КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ 

9.5. ЛЬВІВСЬКУ АКАДЕМІЮ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМ.  

С.З.ГЖИЦЬКОГО 

Перелік питань з надання автономії КИЇВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ 

ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ та ЛЬВІВСЬКІЙ АКАДЕМІЇ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМ. С.З.ГЖИЦЬКОГО встановити  за поданням 

відповідно Міністерства оборони України та Міністерства сільського 

господарства та продовольства України. 

 

10. Погодитись, з урахуванням висновків акредитаційної експертизи, з 

пропозиціями місцевих органів виконавчої влади, галузевих міністерств і 

відомств, про зміну статусів та назв нижчезазначених закладів освіти: 

 

ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ    ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ІНСТИТУТ       АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
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КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВІЙСЬКОВО-   КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ  

ПОВІТРЯНИХ СИЛ      АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Відкласти подання матеріалів щодо зміни статусів та назв 

ХАРКІВСЬКОГО АВІАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ та КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИХ СИЛ до Кабінету Міністрів України до 

затвердження Кабінетом Міністрів України положення «Про вищий навчальний 

заклад». 

 

11. Призупинити розгляд акредитаційних матеріалів щодо зміни статусів 

та назв вищих навчальних закладів до затвердження Кабінетом Міністрів 

України положення «Про вищий навчальний заклад». 

 

12. Призупинити розгляд акредитаційної комісією матеріалів з 

ліцензування закладів освіти, які засновані на недержавній формі власності, до 1 

липня 1995 року. 

Пропонувати Міністерству освіти України подати відповідні пропозиції 

до Кабінету Міністрів України. 

 

13. Контроль за своєчасним виконанням зобов’язань навчальними 

закладами щодо додержання умов, визначених у висновках акредитаційної 

експертизи, доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Голову Міжгалузевої 

акредитаційної комісії       Ю. М. Бугай   

          



 

Додаток № 1 

                                                                             до рішення Міжгалузевої 

акредитаційної комісії 

                                                                                  від 26.01.1995 р.,  

протокол № 16 

 

1. Надати ліцензію акредитованим навчальним закладам на відкриття, у 

межах загального ліцензованого обсягу прийому, підготовки за окремими 

напрямками (спеціальностями) і ліцензованими обсягами прийому: 

1.1. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ   

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальності: 

7.050207 Інформаційні системи в   7.092601 Теплогазопостачання, 

менеджменті    30         вентиляція і охорона 

повітряного басейну  30 

7.092501 Автоматизація технолог-   7.092104 Технологія будівельних 

гічних процесів і вироб-           конструкцій, виробів  

ництв     30         і матеріалів   30 

7.120105 Дизайн архітектурного   7.120102 Архітектура будівель 

середовища    30         і споруд    30 

7.120106 Реконструкція і рестав-   7.092101 Промислове і цивільне 

рація архітектурних          будівництво    30 

об’єктів     30                   

 

 

1.2. КИЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальність: 

7.092108 Будівництво теплових   7.092101 Промислове та цивільне  

та атомних електро-          будівництво    25 

станцій     25              

       за рахунок зменшення прийому  

7.092112 Охорона праці і еколо-   на  спеціальності: 

гія в будівництві   50 7.092602 Водопостачання, каналі-  

             зація раціональне вико- 

      ристання і охорона          

      водних ресурсів   25  

       7.092601 Теплогазопостачання, 

             вентиляція та охорона 

              повітряного басейну  25 

7.07095 Кадастр     25  за рахунок зменшення прийому 

       на спеціальності: 

       7.092103 Міське будівництво та 

              господарство    15 
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       7.070902 Інженерна геодезія   10  

       
1.3. АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОМУ ІНСТИТУТУ ПРИ  

ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальності: 

7.050207 Організація дороднього   7.090215 Автомобілі та авто- 

руху      50         мобільне господарство  50 

7.050408 Менеджмент у вироб-  7.090215 Автомобілі та авто- 

ничій сфері    50         мобільне господарство  50 

 

1.4. УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЛІСОТЕХНІЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ (м. Львів) 

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальність: 

7.092003 Хіміко-механічна техно-   7.092001 Технологія дерево- 

логія деревини і деревин-          обробки    30 

них матеріалів   30    

 

1.5. ДЕРЖАВНІЙ ГІРНІЧІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ  

(м. Дніпропетровськ) 

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальність: 

7.050106 Облік та аудит   25 7.090302 Підземна розробка  

7.050205 Менеджмент зовнішньо-                  родовищ корисних 

економічної діяльності          копалин    50 

підприємства    25 

                   

1.6. КИЇВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОЇ  

АВІАЦІЇ 

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок збільшення навчальних  

площ. 

7.100111 Безпека життєдіяльності 

авіапідприємств   60  

 

1.7. КРИВОРІЗЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальності: 

7.050102 Економічна кібернетика  30 7.092101 Промислове і цивільне  

              будівництво    30  

7.050205 Менеджмент зовнішньо-   7.090203 Металорізальні верстати 

економічної діяльності          та системи    30 
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підприємства    30  7.070701 Геологічна зйомка, по- 

7.070805 Прикладна екологія  25        шуки та розвідка   5 

7.080403 Програмне забезпечення   7.090215 Автомобілі і авто- 

обчислювальної техніки і         мобільне господарство  10 

автоматизованих систем  25  7.090315 Маркшейдерська справа  5 

7.090314 Охорона праці в гірничо-   7.090303 Збагачення корисних  

му та нафтовому вироб-         копалин     5 

ництві     25  7.090615 Електропривід та авто- 

7.091402 Комп’ютерні системи         матизація промислових 

управління і автоматики  25        установок і технолог- 

7.092103 Міське будівництво та         гічних комплексів   90 

господарство    25  7.090302 Підземна розробка родо- 

7.092208 Електропривід та автома-         вищ корисних копалин  10 

тизація промислових уста-  7.090305 Відкриті гірничі роботи  10 

новок і технологічних   7.092104 Технологія будівельних  

комплексів    65        конструкцій, виробів і  

7.092209 Гірнича електромеханіка  25        матеріалів    5 

ВСЬОГО:      275  7.090603 Електропостачання та 

              електрозбереження   25 

       7.092101 Промислове та цивільне 

              будівництво    25 

       7.090216 Гірниче обладнання  25 

       ВСЬОГО:      275 

 

1.8. ХАРКІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ  

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальності: 

7.050207 Інформаційні системи в   7.080401 Комп’ютерні системи 

менеджменті    30         обробки інформації і 

7.080405 Інтелектуальні системи          управління    50 

обробки інформації і   7.080402 Комп’ютерні системи 

прийняття рішень   30         проектування   40 

7.080406 Прикладна математика,   7.091501 Комп’ютерні і інтелект-  

системний аналіз і          туальні системи і мережі  70 

управління    30  7.080403 Програмне забезпечення  

7.090704 Апаратура радіозв’язку,         обчислювальної техніки і 

радіомовлення і теле-         автоматизованих систем  20 

бачення     50  7.091001 Конструювання і техно- 

7.090705 Медичні радіоелектронні         логія електронних обчис- 

прилади та системи   30        лювальних засобів   60 

7.091005 Автоматизація техноло-   7.091102 Конструювання і техно- 

гічних процесів у вироб-         логія радіоелектронних  

ництві електронних          засобів     80 

апаратів    30  7.090804 Електронні прилади та  

7.091107 Конструювання і техно-         пристрої    30 
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логія побутової електрон-   7.090701 Радіотехніка    95 

ної апаратури    50  7.092402 Багатоканальний  

7.091103 Лазери та оптоелектро-         електрозв’язок   15 

ніка     30  ВСЬОГО:      460 

7.091401 Автоматизоване управ- 

ління в технічних та орга- 

нізаційних системах  30 

7.091403 Комп’ютеризовані інтег- 

ровані системи і робото- 

техніка     30 

7.091406 Інтелектуальні інтегро- 

вані системи    30 

7.091504 Захист інформації в  

комп’ютерних системах  30 

7.091505 Комп’ютерні системи ме- 

дичної та технічної  

діагностики    30 

7.092405 Захист інформації в  

телекомунікаціях   30 

ВСЬОГО:      460 

 

1.9. ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ у  

комплексі з ДОНЕЦЬКИМ ДЕРЖАВНИМ МЕДИЧНИМ  

УНІВЕРСИТЕТОМ  

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальності: 

7.091505 Компютерні системи   7.090216 Гірниче устаткування  25  

медичної та технічної   7.090401 Металургія чорних  

діагностики    50        металів     25 

 

1.10. УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ (м. Київ) 

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальність: 

7.050107 Економіка підприємства  60  7.090221 Обладнання харчових 

7.090223 Машини і технологія па-         виробництв    60 

кування     60  та збільшення навчальних площ. 

7.090232 Обладнання фармацевт- 

тичної та мікробіологічної  

промисловості   60 

7.092502 Алгоритмічне та прог- 

рамне забезпечення  

комп’ютерно-інтегро- 

ваних технологій   60 

7.091713 Екологія харчових вироб- 
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ництв та продуктів   60 

 

1.11. ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальності: 

7.091713 Екологія харчових вироб-  7.090221 Обладнання харчових 

ництв та продуктів   30         виробництв    15 

      7.091706 Технологія зберігання і 

             переробки плодів і  

      овочів     15 

 

1.12. ПРИАЗОВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ  

УНІВЕРСИТЕТУ (м. Маріуполь)  

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальності: 

7.050106 Облік і аудит    25  7.090406 Металознавство та тер- 

7.050108 Маркетинг    25        мічна обробка металів  20 

       7.090202 Технологія машинову- 

             дування     5 

       7.090407 Обробка металів тиском  10 

       7.092302 Технологія і металургійні  

             процеси зварювання  15 

 

1.13. ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ  

ІНСТИТУТУ ІМ. АКАДЕМІКА І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО  

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок збільшення  

       навчальних площ. 

7.110102 Сестринська справа  30 

7.110103 Лабораторна діагностика  30 

  І рівень акредитації: 

5.11010201 Сестринська справа  60 

 

1.14. ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»                                 

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальність: 

7.091612 Промислова фармація  30  7.091610 «Біотехнологія   30 

 

1.15. ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ  

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальності: 

7.070404 Біофізика    20  7.070401 Біологія    20 

7.070415 Біоекологія    20  7.070406 Ботаніка    15 



 

6 

       7.070408 Фізіологія рослин   5 

 

1.16. ДОНЕЦЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ  

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальність: 

7.050104 Фінанси і кредит   30  7.050108 Маркетинг    50 

7.050209 Менеджмент природо- 

охоронної діяльності  20 

 

1.17. ДОНБАСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ БІДІВНИЦТВА ТА  

АРХІТЕКТУРИ 

ІІІ рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок зменшення прийому  

на спеціальність: 

7.092103 Міське будівництво та   2903 Промислове та цивільне 

господарство    50           будівництво    50 

 

1.18. ЛЬВІВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  

І рівень акредитації: 

надати ліцензію:      за рахунок збільшення  

       навчальних площ. 

5.050106 Бухгалтерський облік  

і аудит     50 

 

2. Провести додаткову експертизу матеріалів з ліцензування та їх  

погодження з відповідними галузевими міністерствами: 

2.1. ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ (м. Маріуполь) 

(спеціальність 7.020408 «Музикознавство»); 

2.2. ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 

(спеціальність 7.100408 «Транспортне право»). 

 

 

За Голову Міжгалузевої 

акредитаційної комісії        Ю. М. Бугай  
           



 

Додаток № 2 

                                                                             до Протоколу рішення 

Міжгалузевої акредитаційної  

комісії № 16 

                                                                                  від 26 січня 1995 р. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
 

Секція з питань акредитації закладів післядипломної освіти 
 

РІШЕННЯ  

  

Від 15 грудня 1994 року   м. Київ     Протокол № 4 

 

Про підсумки акредитації 

навчальних закладів (під- 

розділів) післядипломної  

освіти 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

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

Міністерства освіти 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 та 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. Кіровоградському обласному інституту вдосконалення вчителів 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Освіта»        300 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.2. Полтавському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних  

кадрів 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Освіта»        350 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.3. Рівненському обласному інституту підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів  
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Освіта»        400 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.4. Сумському обласному інституту підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Освіта»        300 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2. За наслідками акредитаційної експертизи підтвердити ліцензію на 

освітню діяльність та вважати атестованими: 

 

2.1. Міжрегіональній академії управління персоналом (м. Київ) 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

6.0402 Соціологія: 

7.040203     Соціальна робота     25 чол. 

6.0501         Економіка: 

7.050106     Облік і аудит     150 чол.    

7.050109 Управління трудовими 

  ресурсами      50 чол. 

6.0502         Менеджмент:  

7.050201 Менеджмент у виробничій 

  сфері      75 чол. 

6.0601 Право: 

7.060101 Правознавство     200 чол.       

Всього:  500 чол.  

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА молодших спеціалістів 

 

6.0201   Культура: 

5.02010501 Документознавство та інформаційна 

   Діяльність      150 чол. 

 

2.2. Факультету   перепідготовки кадрів Інституту ринкових відносин та 

підприємства – ЦЕНТР «Ринок» (м. Київ) 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0501 Економіка:      

7.050104 Фінанси і кредит     50 чол.    

7.050106 Облік і аудит     50 чол. 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій 
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 сфері      50 чол. 

7.050205 Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства   50 чол. 

Всього:  200 чол.  

 

По Чорноморському філіалу (м. Миколаїв) 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері  45 чол. 

По Феодосійському філіалу (м. Феодосія) 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері  45 чол. 

 

2.3. Міжгалузевому інституту підвищення кваліфікації кадрів з нових 

напрямків розвитку техніки і технологій при Харківському державному 

політехнічному університеті 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

За атестованими спеціальностями базового університету акредитованого 

на IV рівень        150 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

6.0502 Менеджмент: 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері 

   (за спеціалізацією «Менеджмент, 

   маркетинг та правовий захист 

інтелектуальної власності»)   150 чол. 

7.050207 Інформаційні системи у 

   менеджменті     100 чол. 

 

Всього:  400 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ спеціалістів та молодших спеціалістів, 

викладачів вузів І та ІІ рівнів акредитації за атестованими спеціальностями 

базового університету та в галузі менеджменту   100 чол. середньо- 

річного контингенту 

(з правом  навчання іноземних громадян) 

 

3. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів прийому: 
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3.1. Відділенню перепідготовки кадрів Київського геолого-

розвідувального технікуму  

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА молодших спеціалістів 

 

6.0501 Економіка:  

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит  40 чол. 

 

3.2. Відділенню перепідготовки кадрів Ужгородського комерційного 

технікуму 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА молодших спеціалістів 

 

6.0501 Економіка: 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит  60 чол. 

 

3.3. Відділенню перепідготовки кадрів Одеського комерційного 

технікуму  

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА молодших спеціалістів 

 

6.0501 Економіка : 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит  50 чол. 

5.05010801 Комерційна діяльність    50 чол. 

6.0917 Харчова технологія та інженерія: 

5.09171001 Технологія громадського  

харчування      50 чол. 

 

Всього:  150 чол. 

 

3.4. Відділенню   перепідготовки кадрів Кіровоградського кібернетико-

технічного коледжу  

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА молодших спеціалістів 

 

6.0804        Комп’ютерні науки: 

5.08040301 Програмування для електронно- 

обчислювальної техніки і  авто- 

матизованих систем    25 чол. 

6.0501 Економіка: 

5.05010401 Фінанси і кредит (за спеціалізацією 

«Податки та оподаткування»)  120 чол. 

 

Всього:  145 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ   за   базовими спеціальностями  

коледжу         100 чол. середньо- 
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річного контингенту 

 

4. За заявками акредитованих навчальних закладів надати ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності за окремими напрямками (спеціальностями) і 

ліцензованим обсягом прийому: 

 

4.1. Чернігівському обласному інституту підвищення кваліфікації та 

перепідготовки працівників освіти 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0305 Філологія 

7.030502 Мова та література  

(із зазначенням мови)   60 чол. 

 

4.2. Міжрегіональній академії  управління персоналом  (м. Київ) 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0501 Економіка: 

7.050104 Фінанси і кредит     150 чол. 

7.050108 Маркетинг      150 чол. 

 

Всього: 300 чол. 

 

4.3. Відділенню перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів 

інституту «Комунекономіка» Держжитлокомунгоспу України 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів та молодших спеціалістів 

 

6.0501 Економіка: 

7.050106 Облік і аудит     50 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і  

аудит       50 чол. 

 

Всього:  100 чол. 

 

 

 

 

 

Голова секції, начальник 

Управління післядипломної 

освіти         В. М. Баришніков 

 

 



 

Додаток № 3 

                                                                             до Протоколу рішення 

Міжгалузевої акредитаційної  

комісії № 16 

                                                                                  від 26 січня 1995 р. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
 

Секція з питань акредитації закладів післядипломної освіти 
 

РІШЕННЯ  

  

Від 15 грудня 1994 року   м. Київ           Протокол № 4/1 

 

Про підсумки ліцензування  

навчальних закладів (під- 

розділів) на освітню діяльність 

без права видачі державних  

документів 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 

року № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-

виховних закладів», а також на підставі висновків ліцензійної експертизи та за 

поданням Головного управління акредитації закладів освіти та Управління 

післядипломної освіти: 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 

замовленням юридичних та фізичних осіб з напрямків та ліцензованих обсягів 

прийому за навчальними планами, погодженими з Міністерством освіти 

України: 

 

1.1. Відділенню перепідготовки та підвищення кваліфікації Науково-

бухгалтерської фірми «Кредо-Хорс» (м. Полтава) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ з бухгалтерського обліку і аудиту  

200 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.2. Курсам мовної підготовки для українських та іноземних громадян 

«Інтцентр» ЛТД  (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі іноземних мов  

180 чол. середньо- 

річного контингенту 

(з правом навчання іноземних громадян) 
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1.3. Курсам професійного навчання малого приватного науково-

виробничого підприємства Центру «Оптималіст» (м. Полтава) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ майстрів-технологів малих форм хутрового 

виробництва         60 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.4. Відділенню професійного навчання Харківського орендного 

підприємства науково-технічної та економічної інформації 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ   з   напрямків: бухгалтерський облік і аудит,  

оподаткування, інвестиційні фонди і цінні папери   75 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

 

 

 

Голова секції, начальник  

Управління післядипломної 

освіти         В. М. Баришніков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 4 

                                                                             до Протоколу рішення 

Міжгалузевої акредитаційної  

комісії № 16 

                                                                                  від 26 січня 1995 р. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
 

Секція з питань акредитації закладів післядипломної освіти  
 

РІШЕННЯ  

  

від 12 січня 1995 року          м. Київ     Протокол № 5 

 

Про підсумки акредитації 

навчальних закладів (під- 

розділів) післядипломної  

освіти 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

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

Міністерства освіти 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 та Управління післядипломної 

освіти 

 

1. Вважати атестованими та видати Державну ліцензію на здійснення 

освітньої діяльності з напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації та 

ліцензованих обсягів прийому: 

 

1.1. Івано-Франківському обласному інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних кадрів та спеціалістів в галузі 

знань «Освіта»         350 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.2.  Львівському обласному науково-методичному інституту освіти 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних кадрів та спеціалістів в галузі 

знань «Освіта»         420 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.3. Факультету перепідготовки кадрів Харківської державної академії 

технології та організації харчування 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 
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6.0501 Економіка 

7.050106 Облік і аудит      50 чол. 

7.050108 Маркетинг       25  чол. 

6.0502  Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент  зовнішньо-економічної 

діяльності  підприємства    50  чол. 

6.0917  Харчова технологія та інженерія: 

7.091710 Технологія громадського харчування  25 чол. 

 

Всього:  150 чол. 

 

2. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей) і ліцензованих обсягів прийому: 

2.1. Інституту підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів 

автомобільного транспорту Мінтрансу України (м. Київ)  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Транспорт», «Економіка,  комерція та бізнес» та «Комп’ютерних 

систем»          150  чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.2. Вищим курсам іноземних мов Міністерства зовнішніх економічних 

зв’язків України (м. Київ) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ спеціалістів у галузі іноземних мов  

50  чол. середньо- 

річного контингенту

  

2.3. Учбово-консалтинговому центру фінансових досліджень (м. Київ) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних  працівників та  спеціалістів в 

галузі знань «Економіка» та «Менеджмент»       

50  чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.4. Львівському інституту менеджменту 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів  

 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій 

       сфері       25 чол. 

7.050201 Менеджмент у невиробничій 

       сфері       25 чол. 

 

Всього:  50 чол. 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Менеджмент», «Економіка» та «Комп'ютерні науки»   

150 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.5. Курсам підвищення кваліфікації науково-технічного центру Академії 

наук прикладної радіоелектроніки України (м. Харків)  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛЇФІКАЦІІ керівних працівників та спеціалістів за 

напрямками «Комп'ютерна   інженерія» та «Екологія»  50 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.6. Криворізькому державному інституту підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів Мінпрому України 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів за 

напрямками   «Філологія», «Економіка», «Екологія», «Комп'ютерні науки»  

та «Гірництво»         200 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.7. Факультету післядипломної освіти Київського інституту 

інвестиційного менеджменту 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0502 Менеджмент:      150 чол. 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері  

7.050203     Менеджмент у невиробничій сфері 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Економіка, комерція та бізнес»    100 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.8. Гуманітарному інституту післядипломної  освіти Київського 

міжнародного гуманітарного університету 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0305 Філологія: 

7.030502 Мова та література (із зазначенням мови)  60 чол. 

6.0502 Менеджмент: 

7.050205 Менеджмент зовнішньо-економічної 

діяльності підприємства     50 чол. 

Всього:  110 чол. 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛЇФІКАЦІЇ спеціалістів в галузі знань «Гуманітарні 

науки»          100 чол. середньо- 
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річного контингенту 

   

2.9. Факультету післядипломної освіти Чернігівського інституту 

регіональної економіки і управління 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0501 Економіка:  

7.050104 Фінанси і кредит      25 чол. 

7.050106 Облік і аудит      75 чол. 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері   25 чол. 

Всього:  125 чол. 

 

2.10. Відділенню післядипломної освіти Українського міжнародного 

підготовчого коледжу (м. Київ) 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ спеціалістів в галузі викладання 

російської та української мови, як іноземної, і методики викладання 

природничих дисциплін у системі підготовки іноземних спеціалістів   

100 чол. середньо- 

річного контингенту 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

2.11. Курсам підготовки та підвищення кваліфікації художників-

оформлювачів та конструкторів одягу при Інституті моделювання одягу (м. 

Київ)  

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛЇФІКАЦІЇ спеціалістів в галузі «моделювання одягу 

та художнього оформлення виробів ужиткового мистецтва»  

60 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.12. Факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів 

Вищої школи бізнесу (м. Алчевськ) 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0501 Економіка: 

7.050104 Фінанси і кредит      25 чол. 

7.050106 Облік і аудит      50 чол. 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері   25 чол. 

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері  25 чол. 

Всього:  125 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Економіка, комерція та бізнес»    25 чол. середньо- 
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річного контингенту 

 

2.13. Факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного 

технічного університету нафти і газу 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0501 Економіка: 

7.050106 Облік і аудит      100 чол. 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері   50 чол. 

6.0804 Комп'ютерні науки 

7.080403 Програмне забезпечення обчислювальної  

техніки і автоматизованих систем   50 чол. 

 

Всього:  200 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Економіка, комерція та бізнес» та за напрямками «Комп'ютерні 

науки» і «Гірництво»        250 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.14. Відділенню післядипломної перепідготовки економічного 

факультету Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту  

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0502 Менеджмент: 

7.050202 Аграрний менеджмент     100 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Сільське господарство, лісництво і рибальство» та за напрямком 

аграрний менеджмент        100 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.15. Факультету післядипломної освіти Донецької державної академії 

управління 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0501 Економіка: 

7.050104 Фінанси і кредит      50 чол. 

5.05010401 Фінанси і кредит     50 чол. 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері   50 чол.  

7.050203 Менеджмент у невиробничій сфері  50 чол. 

Всього:  200 чол. 
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань   «Інженерія», «Гірництво» та «Транспорт»  25 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.16. Українському учбово-науковому центру стандартизації, метрології та 

якості продукції (м. Київ) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі метрології та вимірювальної техніки    200 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.17. Філіалу міжгалузевого інституту післядипломної освіти на 

факультеті електронної техніки Київського політехнічного інституту  

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

спеціальності, за якими ведеться підготовка 

у Київському політехнічному інституті    200 чол.  

6.0305 Філологія: 

7.030507 Переклад       50 чол. 

Всього:  250 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів по 

спеціальностях, за якими ведеться підготовка у Київському політехнічному 

інституті          100 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.18. Відділенню післядипломної освіти фінансово-правового коледжу 

Київського університету ім. Тараса Шевченка 

 

ПЕРЕПІДТОТОВКА молодших спеціалістів 

 

6.0601 Право: 

5.06010101 Правознавство (за спеціалізаціями  

«Фінансове право» та «Комерційне право»)  150 чол. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ молодших спеціалістів в галузі знань 

«Право»          200 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2.19. Відділенню перепідготовки факультету підвищення кваліфікації 

Полтавського технічного університету 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів та молодших спеціалістів 

 

6.0501 Економіка: 

7.050106 Облік і аудит      150 чол. 
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6.0601 Право:  

5.06010101  Правознавство      50 чол. 

 

Всього:  200 чол. 

 

3. За заявками акредитованих навчальних закладів надати ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності за окремими напрямками (спеціальностями) і 

ліцензованими обсягами прийому: 

 

3.1. Регіональному інституту менеджменту Мінпраці України   

(м. Луганськ) 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ керівних працівників та спеціалістів в 

галузі знань «Економіка, комерція та бізнес», «Інженерія» та практичної 

психології          25 чол. середньо- 

річного контингенту

  

3.2. Інституту ринкових відносин та підприємству-центру «Ринок» 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0601        Право: 

7.060101 Правознавство      50 чол. 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

3.3. Факультету перепідготовки спеціалістів Вінницького державного 

технічного університету 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0502 Менеджмент: 

7.050201 Менеджмент у виробничій сфері   100 чол. 

 

3.4.  Вінницькому факультету післядипломної освіти Київського 

державного торговельно-економічного університету 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА спеціалістів 

 

6.0601 Право: 

7.060101 Правознавство (за спеціалізацією  

«Комерційне право»)     50 чол. 

6.0501 Економіка: 

7.050104 Фінанси і кредит      50 чол. 

 

Всього:  100 чол. 

 

3.5. Луганському промислово-економічному технікуму 
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ПЕРЕПІДГОТОВКА молодших спеціалістів 

  

6.0501 Економіка: 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит   30 чол. 

 

6.0804 Комп'ютерні науки  

5.08040301 Програмування для електронно- 

обчислювальної техніки і автоматизованих  

систем       30 чол. 

 

Всього:  60 чол. 

 

3.6. Запорізькому торговому коледжу 

 

ПЕРЕПІДГОТОВКА молодших спеціалістів 

 

6.0501 Економіка: 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит   90 чол. 

 

4. Внести до Державного реєстру закладів освіти України: 

 

Факультет перепідготовки кадрів Харківської державної академії 

технології та організації харчування; 

Інститут підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів 

автомобильного транспорту Мінтрансу України (м. Київ); 

Вищі курси іноземних мов Міністерства зовнішніх економічних зв'язків 

України (м. Київ); 

Учбово-консалтінговий центр фінансових досліджень (м. Київ); 

Львівський інститут менеджменту; 

Курси підвищення кваліфікації науково-технічного центру Академії наук 

прикладної радіоелектроніки України (м. Харків); 

Криворізький державний інститут підвищення кваліфікації керівників і 

спеціалістів Мінпрому України; 

Факультет післядипломної освіти Київського інституту інвестиційного 

менеджменту; 

Гуманітарний інститут післядипломної освіти Київського міжнародного 

гуманітарного університету; 

Факультет післядипломної освіти Чернігівського інституту регіональної 

економіки і управління; 

Відділення післядипломної освіти Українського міжнародного 

підготовчого коледжу (м. Київ); 

Курси підготовки та підвищення кваліфікації художників-оформлювачів 

та конструкторів одягу при Інституті моделювання одягу (м. Київ); 

Факультет підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів Вищої 

школи бізнесу (м. Алчевськ); 

Факультет післядипломної освіти Івано-Франківського державного 

технічного університету нафти і газу; 
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Віддлілення післядипломної перепідготовки економічного факультету 

Білоцерківського державного сільськогосподарського інституту; 

Факультет післядипломної освіти Донецької державної академії 

управління; 

Український учбово-науковий центр стандартизації, метрології та якості 

продукції (м. Київ); 

Філіал Міжгалузевого інституту післядипломної освіти на факультеті 

електронної техніки Київського політехнічного інституту; 

Відділення післядипломної освіти фінансово-правового коледжу 

Київського університету їм. Тараса Шевченка; 

Відділення перепідготовки факультету підвищення кваліфікації 

Полтавського технічного університету. 

 

  

 

 

 

Голова секції, начальник  

Управління післядипломної  

освіти         В. М. Баришніков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 5 

                                                                             до Протоколу рішення 

Міжгалузевої акредитаційної  

комісії № 16 

                                                                                  від 26 січня 1995 р. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
 

Секція з питань акредитації закладів післядипломної освіти  
 

РІШЕННЯ  

  

від 12 січня 1995 року    м. Київ           Протокол № 5/1 

 

Про підсумки ліцензування  

навчальних закладів (під- 

розділів) на освітню діяльність 

без права видачі державних  

документів 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 

року № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-

виховних закладів», а також на підставі висновків ліцензійної експертизи та за 

поданням Головного управління акредитації закладів освіти та Управління 

післядипломної освіти: 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 

замовленням юридичних та фізичних осіб з напрямків та ліцензованих обсягів 

прийому за навчальними планами, погодженими з Міністерством освіти 

України: 

 

1.1. Інституту підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів 

автомобільного транспорту Мінтрансу України (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі керування транспортом та 

обслуговування транспортних засобів     50 чол. середньо- 

річного контингенту 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

1.2. Вищим курсам іноземних мов Міністерства зовнішніх економічних 

зв'язків України (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі іноземних мов   

200 чол. середньо- 

річного контингенту 

(з правом навчання іноземних громадян) 
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1.3. Учбово-консалтінговому центру фінансових досліджень (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками податкового, страхового та 

цінового   менеджменту, обліку і аудиту, фінансового ринку та цінних паперів -   

в обсязі до 72 навчальних годин      285 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.4. Школі підготовки охоронців «Істок» при фірмі «Алмаз» (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі охорони правопорядку та 

економічного захисту        500 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.5. Центру менеджменту та бізнесу (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками економіки, менеджменту, 

правознавства, філології та комп'ютерних наук   250 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.6. Науково-технічному центру Академії наук прикладної 

радіоелектроніки України (м. Харків) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ операторів електронно-обчислювальних 

машин          25 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.7. Центру соціальної адаптації (м. Донецьк) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі економіки та менеджменту  

60 чол.  середньо- 

річного контингенту 

 

1.8. Навчально-консалтінговому центру «Товариства з обмеженою 

відповідальністю українсько-ганського підприємства «Інтернаука» 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі нетрадиційної медицини, технології 

протезування інвалідів, іноземної та української мови   

60 чол. середньо- 

річного контингенту 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

1.9. Малому багатопрофільному підприємству «Освітянин» (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі педагогіки, психології, менеджменту 

та економіки         50чол. середньо- 

річного контингенту 
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1.10. Криворізькому державному інституту підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів Мінпрому України  

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками бухгалтерського обліку та 

менеджменту         80 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.11. Гуманітарному інституту післядипломної освіти Київського 

міжнародного гуманітарного університету  

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі іноземних мов, економіки та 

менеджменту         100 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.12. Українському міжнародному підготовчому коледжу (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за базовими спеціальностями коледжу 

100 чол. середньо- 

річного контингенту 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

1.13. Курсам підготовки та підвищення кваліфікації художників- 

оформлювачів та конструкторів одягу при Інституті моделювання одягу           

(м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі моделювання і конструювання одягу 

та художнього оформлення виробів ужиткового мистецтва  

100 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.14. Відділенню післядипломної підготовки фахівців Адаптаційного 

підготовчого центру (м. Київ) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі іноземних мов та економіки  

20 чол. середньо- 

річного контингенту 

(з правом навчання іноземних громадян) 

 

1.15. Філіалу Міжгалузевого інституту післядипломної освіти на 

факультеті електронної техніки Київського політехнічного інституту 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ   за   напрямками навчання у Київському 

політехнічному інституті та в галузі української та іноземних мов  

100 чол. середньо- 

річного контингенту 
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1.16. Фінансово-правовому коледжу Київського університету ім. Тараса 

Шевченка 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ з напрямків правознавства, оподаткування та 

страхування         150 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

1.17. Навчально-науково-методичному центру Держкомсекретів України 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ в галузі режимно-секретної справи  

250 чол. середньо- 

річного контингенту 

 

2. На підставі висновків галузевої ліцензійної експертизи за поданням 

Міністерства статистики України видати Державну ліцензію на здійснення 

освітньої діяльності на замовлення юридичних та фізичних осіб з напрямків 

(спеціальностей) та ліцензованих обсягів прийому за навчальними планами, 

погодженими з Міністерством освіти України: 

 

2.1. Навчальному центру Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь) 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтери         820 чол. 

оператори         90 чол. 

менеджери         60 чол. 

референти         50 чол. 

 

        Всього:  1020 чол. 

 

2.2. Вінницькому обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтери         450 чол. 

менеджери        50 чол. 

 

Всього:  500 чол. 

 

2.3. Волинському обласному навчальному центру  

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками : 

 

бухгалтери        440 чол. 

програміст        30 чол. 

оператор         30 чол. 

референт-секретар       60 чол. 



 

5 

менеджер         40 чол. 

 

Всього:  600 чол. 

 

2.4. Дніпропетровському обласному навчальному центру   

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками : 

  

бухгалтери        1310 чол. 

оператори ЕОМ        90 чол. 

менеджери        20 чол. 

програмісти        110 чол. 

 

Всього:  1510 чол. 

 

2.5. Донецькому обласному навчальному центру  

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтери        1680 чол. 

референт-секретар       20 чол. 

бухгалтер-економіст       100 чол. 

менеджер         20 чол. 

 

Всього:  1820 чол. 

 

 

2.6. Житомирському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер-економіст       220 чол. 

бухгалтер-оператор       200 чол. 

 

Всього:  420 чол. 

 

2.7. Закарпатському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         400 чол. 

бухгалтер-ревізор       250 чол. 

 

Всього:  650 чол. 

 

2.8. Запорізькому обласному навчальному центру 
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         1000 чол. 

оператор ЕОМ        50 чол. 

 

Всього:  1050 чол. 

 

2.9. Івано-Франківському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтери        370 чол. 

бухгалтер-касир        30 чол. 

бухгалтер-менеджер       30 чол. 

менеджер-економіст       30 чол. 

 

Всього:  460 чол. 

 

2.10. Київськомуобласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         600 чол. 

програміст         20 чол. 

оператор         30 чол. 

 

Всього:  650 чол. 

 

2.11. Кіровоградському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         105 чол. 

оператор         30 чол. 

референт-помічник       15 чол. 

 

Всього:  150 чол. 

 

2.12. Луганському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         560 чол. 

референт-помічник       40 чол. 

менеджер         30 чол. 

оператор         70 чол. 
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Всього:  700 чол. 

 

2.13. Львівському обласному навчальному центру  

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         540 чол. 

 

Всього:  540 чол. 

 

2.14. Миколаївському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         530 чол. 

аудитор         30 чол. 

менеджер         30 чол. 

оператор         30 чол. 

референт         30 чол. 

 

Всього:  650 чол. 

 

2.15. Одеському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         80 чол. 

бухгалтер-аудитор       100 чол. 

бухгалтер-економіст       60 чол. 

бухгалтер-ревізор       110 чол. 

оператор         170 чол. 

програміст         35 чол. 

 

Всього:  655 чол. 

 

2.16. Полтавському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         650 чол. 

 

Всього:  650 чол. 

 

2.17. Рівненському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 
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бухгалтер         150 чол. 

бухгалтер-економіст       400 чол. 

менеджер         20 чол. 

оператор         40 чол.  

секретар-друкарка       20 чол. 

 

Всього:  630 чол. 

 

2.18. Сумському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         550 чол. 

секретар-друкарка       100 чол. 

 

Всього:  650 чол. 

 

2.19. Тернопільському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         250 чол. 

 

Всього:  250 чол. 

 

2.20. Харківському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         330 чол. 

референт         60 чол. 

оператор         20 чол. 

програміст         30 чол. 

секретар-друкарка       120 чол. 

 

Всього:  560 чол. 

 

2.21. Хмельницькому обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         1600 чол. 

оператор ЕОМ        200 чол. 

 

Всього:  1800 чол. 

 

2.22. Черкаському обласному навчальному центру  
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ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         674 чол. 

 

Всього:  674 чол. 

 

2.23. Чернівецькому обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер – претензіоніст      120 чол. 

менеджери         60 чол. 

економіст         440 чол.  

 

Всього:  620 чол. 

 

2.24. Чернігівському обласному навчальному центру  

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         1130 чол. 

оператор ЕОМ        68 чол. 

секретар-стенографістка      90 чол. 

 

Всього:  1288 чол.  

 

 

2.25. Білгород-Дністровському обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         268 чол. 

 

Всього:  268 чол. 

 

2.26. Дрогобицькому обласному навчальному центру 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ за напрямками: 

 

бухгалтер         360 чол. 

оператор ЕОМ        30 чол. 

референт-помічник       40 чол.  

 

Всього:  430 чол. 

 

Голова секції, начальник  

Управління післядипломної освіти     В. М. Баришніков 



 

Додаток № 6 

                                                                             до Протоколу рішення 

Міжгалузевої акредитаційної  

комісії № 16 

                                                                                  від 26 січня 1995 р. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Секція Міжгалузевої акредитаційної комісії  
з питань акредитації закладів освіти  

І та ІІ рівнів підготовки  
 

РІШЕННЯ  

 

21.12.94 р.         Протокол № 16/1 

 

Про ліцензування та 

атестацію навчальних 

закладів І та II рівнів 

акредитації 

 

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.92 року     

№ 303 «Про акредитацію вищих навчальних закладів», від 5.04.94 року № 228 

«Про порядок створення реорганізації і ліквідації навчально-виховних 

закладів», наказу Міністерства освіти України від 20.10.92 року № 157, на 

підставі висновків акредитаційної експертизи 

1. За поданням Державної інспекції закладів освіти України визнати 

атестованими і видати Державну ліцензію за І рівнем акредитації: 

1.1. Дніпродзержинському енергетичному технікуму 

5.07070401 Гідрогеологія та інженерна геологія     60 чол. 

5.07090201 Прикладна геодезія        60 чол. 

5.09060202 Експлуатація електроустаткування і засобів  

автоматики електричних систем      90 чол. 

5. 09210101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд    90 чол. 

Всього:          300 чол. 

1.2. Рівненському державному текстильному технікуму  

5.05010601  Бухгалтерський облік і аудит      50 чол. 

5. 09022701 Технічне обслуговування та ремонт обладнання  

підприємств текстильної і легкої промисловості   50 чол. 

5.09161401 Хімічна технологія опоряджувального виробництва   50 чол. 

5.09180201 Прядильне виробництво       30 чол. 

5.09180301 Технологія тканин і трикотажу      50 чол.  

Всього:          230 чол. 

1.3. Львівському державному технікуму легкої промисловості 

5.05010801 Комерційна діяльність       25 чол. 

5.09022701 Технічне обслуговування та ремонт обладнання  

підприємств текстильної і легкої промисловості   50 чол.  

5.09161501 Технологія шкіри і хутра       40 чол. 

5.09180501 Швейне виробництво        75 чол. 
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5.09180502 Моделювання та конструювання одягу     50 чол. 

Всього:          240 чол. 

1.4. Нікопольському металургійному технікуму 

5.09020401 Інструментальне виробництво      60 чол.  

5.09021801 Технічне обслуговування і ремонт обладнання  

металургійних підприємств       60 чол. 

5.09040104 Електрометалургія сталі і феросплавів     30 чол. 

5. 09040701  Обробка металів тиском       60 чол. 

5. 09060302  Монтаж і експлуатація електроустаткування  

підприємств і цивільних споруд      60 чол. 

Всього:          270 чол. 

1.5. Новомосковському кооперативному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      75 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     30 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавства  

сільськогосподарської продукції      25 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і товарознавство 

товарів народного споживання      30 чол. 

Всього:          160 чол. 

1.6. Єнакіївському комерційному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      75 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     75 чол. 

5.02050901 Художнє оформлення        50 чол. 

Всього:          200 чол. 

1.7. Кіровоградському технікуму механізації сільського господарства 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      125 чол. 

5 09190101 Механізація сільського господарства     125 чол. 

5.09190201 Електрифікація і автоматизація сільського  

господарства         50 чол. 

Всього:          300 чол. 

1.8. Донецькому радгоспу-технікуму 

5.05020201 Аграрний менеджмент        25 чол. 

5.13010201 Агрономія          50 чол. 

5.13010203 Організація і технологія ведення фермерського  

господарства         25 чол. 

5.13020101 Зоотехнія          100 чол. 

5.13020201 Ветеринарна медицина       100 чол. 

Всього:          300 чол. 

1.9. Гадяцькому училищу культури     

5.02010201 Бібліотекознавство та бібліографія      25 чол. 

5.02010401 Народна художня творчість       130 чол. 

Всього:          155 чол. 

2. За поданням Державної інспекції закладів освіти України за наслідками 

атестаційної  експертизи визнати Криворізький авіаційний технічний коледж 

цивільної авіації атестованим навчальним закладом і підтвердити Державну 

ліцензію на право Криворізького авіаційного технічного коледжу цивільної  
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авіації здійснювати освітню діяльність за відповідними напрямками і 

спеціальностями та ліцензованими обсягами прийому: 

2.1. За ІІ рівнем акредитації 

6.0907 Радіотехніка          100 чол. 

6.0910 Електронні апарати         100 чол. 

6.0922 Електротехніка          75 чол. 

6.1001 Авіація і космонавтика        75 чол. 

2.2. За І рівнем акредитації 

5.09070301 Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування 

повітряних суден        75 чол. 

5.09070302 Технічна експлуатація наземних засобів  

радіоелектронного забезпечення польотів    75 чол. 

5. 09070401 Технічне обслуговування і ремонт побутової  

радіоелектронної техніки       75 чол. 

5.09100101 Виробництво електронно-обчислювальної техніки   100 чол. 

5.09221001 Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів  50 чол. 

5.09221002 Експлуатація пілотажно-навігаційних комплексів   50 чол. 

5.10010701 Технічна експлуатація повітряних суден і авіадвигунів  75 чол. 

Всього:          500 чол. 

2.3. По підготовчому відділенню для іноземних громадян   75 чол. 

 

3. За поданням Головного управління акредитації Міносвіти України за 

наслідками акредитаційної експертизи дати згоду на зміну статусу і назви 

Мирогощанського радгоспу-технікуму на Мирогощанський аграрний 

коледж. Видати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за II 

рівнем акредитації і ліцензованим обсягом прийому: 

6.0919  Механізація та електрифікація сільського  

  господарства         200 чол. 

6.1301  Агрономія          50 чол. 

6.1302  Зооінженерія та ветеринарія       100 чол. 

за І рівнем акредитації 

5.13010203 Організація і технологія ведення сільського  

господарства         50 чол. 

Всього:          400 чол. 

 

4. За поданням Державної інспекції закладів освіти України за наслідками 

акредитаційної експертизи дати згоду на зміну статусу та назви 

Київського педагогічного училища № 3 на Київський міський педагогічний 

коледж. Видати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за II 

рівнем акредитації і ліцензованим обсягом прийому Київському міському 

педагогічному коледжу 

5.01010401 Початкове навчання        125 чол. 

 

5. За поданням Державної інспекції закладів освіти  України за наслідками 

акредитаційної експертизи дати згоду на зміну статусу та назви 

Таращанському радгоспу-технікуму на Таращанський агротехнічний 

коледж. Видати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності  
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Таращанському агротехнічному коледжу за ІІ рівнем акредитації і ліцензованим 

обсягом прийому 

6.0919        Механізація та електрифікація сільського  

господарства         175 чол. 

за І рівнем акредитації . 

5.13010203  Організація і технологія ведення фермерського  

господарства         50 чол. 

Всього:          225 чол. 

6. За поданням Державної інспекції закладів освіти України за наслідками 

акредитаційної експертизи дати згоду на зміну статусу і назви 

Липковатівського радгоспу-технікуму на Липковатівський аграрний 

коледж. Видати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності 

Липковатівському аграрному коледжу за II рівнем акредитації і ліцензованим 

обсягом прийому 

6.1301  Агрономія          75 чол. 

6.1302 Зооінженерія та ветеринарія       50 чол.  

за І рівнем акредитації 

5.13010203 Організація і технологія ведення фермерського  

господарства         50 чол. 

5.13020201 Ветеринарна медицина       50 чол. 

Всього:          225 чол. 

7. За поданням Міністерства культури України видати ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації  

Дніпропетровському училищу культури 

5.02010201 Бібліотекознавство та бібліографія     15 чол. 

5.02010401 Народна художня творчість       75 чол. 

Всього:          90 чол. 

Кам'янець-Подільському училищу культури 

5.02010201 Бібліотекознавство та бібліографія      20 чол. 

5.02010401 Народна художня творчість       120 чол. 

Всього:          140 чол. 

Львівському училищу культури 

5.02010201 Бібліотекознавство та бібліографія      20 чол. 

5.02010401 Народна художня творчість       75 чол. 

Всього:          95 чол. 

Олександрійському училищу культури 

5.02010201 Бібліотекознавство та бібліографія      15 чол. 

5.02010401 Народна художня творчість       65 чол. 

Всього:          80 чол. 

Самбірському училищу культури 

5.02010201 Бібліотекознавство та бібліографія      20 чол. 

5.02010401 Народна художня творчість       80 чол. 

Всього:          100 чол. 

Сумському училищу культури 

5.02010201 Бібліотекознавство та бібліографія      20 чол. 

5.02010401 Народна художня творчість       100 чол. 

Всього:          120 чол. 
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Теребовлянському училищу культури 

5.02010201 Бібліотекознавство та бібліографія      30 чол. 

5.02010401 Народна художня творчість       130 чол. 

Всього:          160 чол. 

8. За поданням «Укоопспілки» видати Державну ліцензію на здійснення 

освітньої діяльності за І рівнем акредитації  

Вінницькому кооперативному технікуму 

5.05010401 Фінанси і кредит         100 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      100 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     260 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство  

сільськогосподарської продукції      60 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування     90 чол. 

Всього:          610 чол. 

Кіровоградському кооперативно-комерційному технікуму ім. М.П.Сая 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      50 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     25 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство  

сільськогосподарської продукції      25 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і 

товарознавство товарів народного споживання   25 чол. 

5. 06010101 Правознавство         25 чол. 

Всього:          150 чол. 

Луцькому кооперативному навчально-виробничому комплексу 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      60 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     50 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство  

сільськогосподарської продукції      30 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування     25 чол. 

Всього:          165 чол. 

Миколаївському кооперативному технікуму 

5.05010601  Бухгалтерський облік і аудит      75 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     50 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство  

сільськогосподарської продукції      25 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і товарознавство  

товарів народного споживання      50 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування     50 чол. 

Всього:          250 чол. 

Мукачівському кооперативному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      50 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     50 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство  

сільськогосподарської продукції      25 чол. 

Всього:          125 чол. 

Новомосковському кооперативному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      75 чол. 
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5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     30 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство   

сільськогосподарської продукції      25 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і товарознавство  

товарів народного споживання      30 чол. 

Всього:          160 чол. 

Сімферопольському кооперативному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      125 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     50 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство  

сільськогосподарської продукції      30 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і товарознавство  

товарів народного споживання      25 чол. 

Всього:          230 чол. 

Сумському кооперативному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      30 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     30 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і товарознавство 

товарів народного споживання      30 чол. 

5.05030102 Організація заготівель і товарознавство 

сільськогосподарської продукції      30 чол. 

Всього:          120 чол. 

Херсонському кооперативному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      125 чол. 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     50 чол. 

5.05030201 Організація кооперативної торгівлі і товарознавство  

товарів народного споживання      25 чол. 

Всього:          200 чол. 

9. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти видати 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації  

Дніпропетровському автотранспортному технікуму  

5.09021501 Технічне обслуговування і ремонт  

автомобілів і двигунів        90 чол. 

5.10040101 Організація перевезень і керування  

рухом на автотранспорті       90 чол. 

Всього:          180 чол. 

Запорізькому педагогічному училищу № 2 

5. 01010401 Початкове навчання        75 чол. 

5. 01010301 Дошкільне виховання        50 чол. 

Всього:          125 чол. 

Калинівському технологічному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      75 чол. 

5.02050801 Художнє оформлення        50 чол. 

5.09180501 Швейне виробництво        100 чол. 

5.09022201 Технологія обслуговування та ремонт обладнання 

підприємств текстильної та легкої промисловості   50 чол. 

Всього:          275 чол. 
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Львівському технікуму промислової автоматики 

5.09030501 Виробництво електронних та електричних засобів 

автоматизації         60 чол. 

5.09100101 Виробництво електронно-обчислювальної техніки   60 чол. 

5.09140201 Експлуатація комп’ютеризованих систем управління і  

автоматики         90 чол. 

Всього:          210 чол. 

Путивлівському педагогічному училищу ім. С. В. Руднєва 

5.01010401 Початкове навчання        125 чол. 

5.01010301 Дошкільне виховання        75 чол. 

5.01021001 Фізична культура        50 чол. 

Всього:          250 чол. 

Сімферопольському педагогічному училищу 

5.01010401 Початкове навчання        250 чол. 

5.01010301 Дошкільне виховання        100 чол. 

у тому числі по Євпаторійському відділенню  

5.01010401 Початкове навчання        75 чол. 

5.01010301 Дошкільне виховання        25 чол. 

Всього:          450 чол. 

Херсонському гідрометеорологічному технікуму 

5.07060101 Метеорологія         60 чол. 

5.07060201 Гідрологія суші         60 чол. 

Всього:          120 чол. 

Чортківському педагогічному училищу 

5.01010401 Початкове навчання        180 чол. 

5.02041101 Музичне виховання        60 чол. 

Всього:          240 чол. 

10. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти 

видати ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації 

Жовтоводському промисловому технікуму 

5.09020201 Обробка матеріалів на верстатах і  

автоматичних лініях        60 чол. 

5.09060302 Монтаж і експлуатація електроустаткування  

підприємств і цивільних споруд      30 чол. 

5.09100201 Радіоапаратобудування        30 чол. 

5.09210101 Будівництво і експлуатація будівель і споруд    30 чол. 

Всього:          150 чол. 

11. За поданням Державної інспекції закладів освіти України видати 

ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І рівнем акредитації 

Філіалу Дніпродзержннського енергетичного технікуму 

5.09050102 Монтаж і експлуатація теплоенергетичного обладнання  

теплових електростанцій       25 чол. 

5.09060202 Експлуатація електрообладнання засобів автоматики  

електричних систем        25 чол. 

Всього:          50 чол. 

12. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти видати 

Державну ліцензію на відкриття окремих спеціальностей за І рівнем акредитації 
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Лебединському педагогічному училищу 

5.02041101 Музичне виховання        30 чол. 

5.01020101 Фізичне виховання        30 чол. 

(за рахунок скорочення прийому зі спеціальності) 

5.01010301 Дошкільне виховання        60 чол. 

Всього:          60 чол. 

Львівському житлово-комунальному технікуму 

5.05010801 Комерційна діяльність        50 чол. 

 

13. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти видати 

Державну ліцензію з окремих спеціальностей за І рівнем акредитації 

Горлівському машинобудівному коледжу 

5.05010701 Економіка підприємства       30 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      30 чол. 

Всього:          60 чол. 

Івано-Франківському медичному училищу 

5.11010602 Стоматологія ортопедична       30 чол. 

 

14. За поданням Міністерства культури України видати Державну 

ліцензію на спеціальність за II рівнем акредитації з ліцензованим обсягом 

прийому 

Львівському коледжу декоративного і ужиткового мистецтва  

5.02050701 Реставрація, консервація і зберігання  

творів мистецтва         8 чол. 

 

15. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти змінити 

ліцензований обсяг прийому 

Краматорському машинобудівному коледжу 

5.05010701 Економіка підприємства       60 чол. 

5.09020201 Обробка матеріалів на верстатах і  

автоматичних лініях        90 чол. 

Всього:          150 чол. 

Новокаховському електромеханічному технікуму 

5.05010701 Економіка підприємства       60 чол. 

Могилів-Подільському монтажному технікуму 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      60 чол. 

5.09060303 Монтаж і експлуатація електрообладнання підприємств 

і цивільних споруд        60 чол. 

5.09210101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд    120 чол. 

Всього:          240 чол. 

Криворізькому комерційному технікуму 

5.05030101 Товарознавство і комерційна діяльність     90 чол. 

5.05010601 Бухгалтерський облік і аудит      60 чол. 

5.09171001 Технологія громадського харчування     60 чол. 

5.05010801 Комерційна діяльність        60 чол. 

Всього:          270 чол. 
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16. За поданням Міненерго України і асоціації «Енергокадри» позбавити 

Слов'янський енергобудівний технікум ліцензій на право підготовки 

слідуючих спеціальностей 

5.09021402 Експлуатація і ремонт підйомно- 

транспортних, будівельних, шляхових  

машин і устаткування 

5.09210101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд. 

 

17. За поданням Міненерго і асоціації «Енергокадри» надати ліцензію на 

спеціальності за  І рівнем акредитації і ліцензованими обсягами прийому 

  

Придніпровському енергобудівному технікуму 

5.09050102 Монтаж і експлуатація теплоенергетичного  

устаткування теплових електростанцій     145 чол. 

5.09021402 Експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних, шляхових машин і устаткування    50 чол. 

5.09210101 Будівництво і експлуатація будівель і споруд    25 чол. 

Всього:          220 чол. 

 

18. Провести перевірку виконання умов ліцензування у Жовтоводському 

промисловому технікумі через 2 роки і в філіалі Дніпродзержинського 

енергетичного технікуму через 1 рік. 

 

 

 

 

Голова секції Міжгалузевої  

акредитаційної комісії       О. М. Бурлаков 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 7 

                                                                             до Протоколу рішення 

Міжгалузевої акредитаційної  

комісії № 16 

                                                                                  від 26 січня 1995 р. 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 
 

СЕКЦІЯ МІЖГАЛУЗЕВОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ  

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АКРЕДИТАЦІЇ  ПРОФЕСІЙНО- 

ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ, ЛІЦЕЇВ,  

ГІМНАЗІЙ 
 

РІШЕННЯ  
 

від 13 грудня 1994 р.        Протокол № 16/2 

 

Про ліцензування та атестацію  

професійних навчально-виховних  

закладів  

 

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

України від 03.02.94 р. № 29, результатів розгляду висновків акредитаційної 

експертизи на засіданні секції Міжгалузевої акредитаційної комісії: 

1. За поданням Державної інспекції закладів освіти: 

1.1. Визнати атестованими з правом видачі державного документа про 

освіту з ліцензованими обсягами підготовки та видати Державну ліцензію на 

право здійснення освітньої діяльності за професіями: 

ВПУ № 27, м. Куп’янськ (Харківська область) 

1-31  Електромонтер по ремонту і обслуговуванню  

електрообладнання        150 чол. 

1-042  Наладчик формувальних і стержневих машин; 

наладчик ливарних машин       150 чол. 

1-159     Слюсар-ремонтник; електрозварник ручного  

зварювання; стропальник       75 чол. 

1-103  Верстатник широкого профілю; оператор верстатів  

з програмним управлінням       75 чол. 

1-158  Слюсар-ремонтник        25 чол. 

4-133-Б Машиніст крану (кранівник) по управлінню  

козловим краном; машиніст крану (кранівник)  

по управлінню мостовим краном      75 чол. 

Всього:   550 чол. 

   

ВПУ № 28, м. Краматорськ (Донецька область) 

4-005 В Муляр; монтажник з монтажу стальних та  

залізобетонних конструкцій; електрозварю- 

вальник ручного зварювання       75 чол. 

4-012  Маляр будівельний; штукатур      75 чол. 
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4-120  Штукатур; облицювальник - плиточник; 

облицювальник-мозаїчник       75 чол. 

4-117  Столяр будівельний; тесляр       75 чол. 

1-060  Електрогазозварювальник; електрозварювальник  

на автоматичних та напівавтоматичних машинах   75 чол. 

1-033  Оператор електронно-обчислювальних машин    75 чол. 

1-148  Слюсар з ремонту автомобілів      75 чол. 

6-055  Кравець          75 чол. 

Всього:   600 чол. 

 

ВПУ № 47, м. Тернопіль 

4-005 В Муляр; монтажник сталевих і залізобетонних  

конструкцій; електрозварник ручного зварювання   75 чол. 

4-120  Штукатур; облицювальник - плиточник; маляр  

будівельний         75 чол. 

4-135  Електрозварник ручного зварювання; 

електрозварник на автоматичних і напівавтоматичних  

машинах          75 чол. 

4-167  Столяр (виробництво художніх меблів)     75 чол. 

4-117  Столяр будівельний; тесляр       100 чол. 

4-117  Столяр будівельний; паркетник      125 чол. 

1-147  Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і  

автоматики          75 чол. 

Всього:   600 чол. 

 

ВПУ № 26, м. Одеса 

7-010 (4.10040110)  Офіціант; бортпровідник морського та  

річкового судна       250 чол. 

7-010а (4.10040111) Кухар; офіціант; буфетник морського та  

річкового судна       650 чол. 

7-011б (4.10040112) Кухар; кондитер морського та річкового  

судна        50 чол. 

Всього:   950 чол. 

 

ВПУ № 41, смт. Недригайлів (Сумська область) 

8-003  Тракторист-машиніст; тракторист-машиніст  

(широкого профілю); слюсар-ремонтник; водій  

автомобіля (Категорія "В"; "С")      175 чол. 

8-002  Тракторист-машиніст        25 чол. 

8-001  Плодоовочівник         75 чол. 

8-034  Електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільськогосподарському 

виробництві; водій автомобіля (Категорія "В"і "С")   75 чол. 

7-011  Кухар          75 чол. 

7-065  Продавець продовольчих товарів      25 чол. 

Всього:   450 чол. 
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ВПУ № 14, м. Коломия (Івано-Франківська область) 

1-159  Слюсар-ремонтник; електрозварник ручного  

зварювання         75 чол. 

4-120  Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр  

будівельний         75 чол. 

4-117  Столяр будівельний; паркетник;  

верстатник деревообробних верстатів     100 чол. 

4-167  Столяр (виробництво художніх меблів);  

верстатник деревообробних верстатів     100 чол. 

Всього:   350 чол. 

 

ПТУ № 23, м. Вінниця 

7-011  Кухар          100 чол. 

7-013  Кондитер          100 чол. 

7-064-В Продавець непродовольчих товарів      25 чол. 

Всього:   225 чол. 

 

ПТУ № 33, смт. Мрин (Чернігівська область) 

8-033  Тракторист-машиніст; тракторист-машиніст  

(широкого профілю); слюсар-ремонтник; водій  

автомобіля (категорія "В"; "С")      175 чол. 

8-034  Електромонтер по обслуговуванню і ремонту  

електрообладнання, зайнятий в сільськогосподарському 

виробництві; водій автомобіля ("В"; "С")    75 чол. 

8-120  Бухгалтер сільськогосподарського виробництва   75 чол. 

5-047  Водій автомобіля категорій "В"; "С"     50 чол. 

Всього:   375 чол. 

 

ПТУ № 1, м. Тернопіль 

4-135  Електрозварник ручного зварювання;  

електрозварник на автоматичних і напів- 

автоматичних машинах        75 чол. 

4-047 Монтажник внутрішніх санітарно-технічних  

систем і обладнання; електрозварник ручного  

зварювання          75 чол. 

7-003  Пекар; тістоміс; машиніст тістороздільних машин;  

кондитер          150 чол. 

Всього:   300 чол. 

 

1.2. Видати державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на 5 років та встановити ліцензований обсяг підготовки з професій: 

ВПУ № 14, м. Коломия (Івано-Франківська область) 

3-122  Монтажник радіоелектронної апаратури і приладів;  

контролер радіоелектронної апаратури і приладів   50 чол. 

 

ВПУ № 26, м. Одеса  
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7-013  Кондитер          50 чол.

     

ПТУ № 23, м. Вінниця 

7-065-В Продавець продовольчих товарів;  

продавець непродовольчих товарів (повсякденного  

попиту); контролер-касир       100 чол. 

 

ВПУ № 41 стм. Недригайлів (Сумська область) 

5-047  Водій автомобіля (категорія "В", "С")     75 чол. 

7-066  Секретар-друкарка        50 чол. 

Всього:   125 чол. 

 

ПТУ № 1, м.Тернопіль 

1-148  Слюсар з ремонту автомобілів      75 чол. 

7-011-Б Кухар; кондитер         75 чол. 

Всього:   150 чол. 

 

1.3. У зв’язку із забезпеченністю навчально-матеріальної бази не в 

повному обсязі та низьким рівнем знань учнів атестувати умовно з 

переатестацією через 2 роки з професій: 

 

ПТУ № 1, м. Тернопіль 

4-012  Маляр будівельний; штукатур      75 чол. 

1-147  Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів і  

автоматики         25 чол. 

Всього:   100 чол. 

 

1.4. У зв’язку з відсутністю навчально-матеріальної бази, інженерно-

педагогічних працівників, порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.04.94 № 228 відмовити у видачі ліцензії на підготовку 

робітничих кадрів з професій: 

ВПУ № 27, м. Купянськ (Харківська область) 

1-060  Електрогазозварник; електрозварник на автоматичних і  

напівавтоматичних машинах; контролер зварювальних робіт 

1-038  Модельник по дерев’яним моделям; 

1-149  Слюсар по ремонту автомобілів; водій автомобіля; 

1-070  Штампувальник; смолювальник; 

7-065  Продавець продовольчих товарів; 

-  Електромонтер по обслуговуванню електрообладнання;  

електрозварник ручного зварювання 

 

ВПУ № 4, м. Тернопіль 

-  Оператор ЕОМ; бухгалтер; 

-  Менеджер у виробничій сфері ; 

-  Наладчик верстатів з числовим програмним управлінням 

 

ПТУ № 1, м. Тернопіль 
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1-158  Слюсар-ремонтник; 

- Монтажник технологічного обладнання і пов’язаних  

з ним конструкцій 

 

1.5. Видати Державну ліцензію на право здійснення підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів строком на 1 рік з разовим прийомом:  

 

Школа по підготовці водіїв транспортних засобів  

TOB «Инкон ЛТД» (м. Київ) 

-  водій транспортних засобів категорії "В"    30 чол. 

 

Автошкола TOB «Онега К» (м. Київ) 

-  водій транспортних засобів категорії "В"    120 чол. 

 

Київська міська, асоціація інвалідів-водіїв автомобілів з ручним  

управлінням «Івар» 

-  водій транспортних засобів категорії "В"    30 чол. 

 

* 1.6. Видати Державну ліцензію на право здійснення загальноосвітньої 

діяльності строком на 2 роки: 

Красногвардійський приватний чоловічий ліцей  

(смт. Красногвардійське, Республіка Крим)    70 чол.  

* Додаткова експертиза згідно п.4.1. протоколу Міжгалузевої акредитаційної 

комісії від 26 січня 1995 р. № 16. 

 

 

 

Секретар Міжгалузевої  

акредитаційної комісії        М. О. Присенко 

 

 

 

TOB «Приватна середня загальноосвітня школа № 1»,  

м. Дніпропетровськ         50 чол. 

 

2. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти: 

2.1. Видати Державну ліцензію на право здійснення підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів, в т.ч. іноземних громадян, строком на 1 рік з 

разовим прийомом: 

Автошкола СП «Віраж», (м. Київ) 

- водій транспортних засобів категорії "В"     60 чол. 

 

2.2. Видати Державну ліцензію на право здійснення підготовки 

кваліфікованих робітничих кадрів строком на 2 роки з разовим прийомом: 

Автошкола МП «Чорнобильмедтехніка» Українського республіканського 

професійного товариства   «Чорнобиль» (м. Київ) 

- водій транспортних засобів категорії "В"     60 чол. 
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Курси підготовки водіїв транспортних засобів 5-ого Київського 

авторемонтного заводу 

- водій транспортних засобів категорії "В"     60 чол.  

 

2.3. За поданням Головного управління акредитації закладів освіти та 

Всеукраїнської спілки автомобілістів видати Державну ліцензію на право 

здійснення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів з метою опанування методики практичного навчання 

водіння транспортних засобів категорій А, В, ВС, в тому числі іноземних 

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

Вінницька обласна автошкола       300 чол. 

Житомирська обласна автошкола       180 чол. 

Сумська обласна автошкола        300 чол. 

Тернопільська обласна автошкола       270 чол. 

 

3. Враховуючи потребу регіону в кваліфікованих робітничих кадрах, 

клопотання Недригайлівської районної Ради народних депутатів Сумської 

області, видати Державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на 2 роки та встановити ліцензований обсяг підготовки з професії при 

умові створення до 1.08.1995 р. необхідної навчально-матеріальної бази: 

ВПУ № 41, смт. Недригайлів 

1-059 Електрогазозварювальник       25 чол. 

 

4. Видати Державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності з 

курсової підготовки робітничих кадрів та встановити ліцензований обсяг 

прийому з професій: 

 

Київський технологічний технікум 

16437   Перукар          100 чол. 

 

5. Видати Державну ліцензію на право здійснення освітньої діяльності 

строком на 2 роки та встановити ліцензований обсяг підготовки робітничих 

кадрів з професій: 

 

Донецький обласний державний автомобільний 

учбовий комбінат (ДОДАУК) 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В", "С", "Д", "Е"  

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  1360 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     300   чол. 

 

Макіївська  філія  ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "А","В","С","Д","Е"  

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  1020 чол. 

18511  Слюсар по ремонту автомобіля      35 чол. 

18552  Слюсар   по паливній  апаратурі      30 чол. 

18590  Слюсар-електрик по ремонту електрообладнання   15 чол. 

10047  Акумуляторник         15 чол. 
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в тому числі з одночасним навчанням     180 чол. 

 

Амвросіївська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В","С","Д","Е"  

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  600 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     75 чол. 

 

Єнакіївська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В", "С","Д", "Е"  

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  750 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     130 чол. 

 

Торезька  філія  Д0ДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В","С","Д","Е"  

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  820 чол. 

18511  Слюсар по ремонту автомобіля      35 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     120 чол. 

 

Селідовська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В","С","Д","Е"  

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  340 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

Маріупольська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В", "С","Д","Е" 

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  730 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     150 чол. 

 

Артемівська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В";"С" ,"Д" ,"Е"  

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  365 чол. 

18511  Слюсар по ремонту автомобіля      30 чол. 

19756  Електрозварювальник        30 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     60 чол. 

 

Харцизська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В", С","Д","Е" 

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  400 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

Красноармійська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В", "С","Д","Е" 

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  490 чол. 

10047      Акумуляторник         15 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     75 чол. 

 

Дружківська філія ДОДАУК 
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11442  Водій транспортних засобів категорій "В","С","Д","Е" 

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  330 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     50 чол. 

 

Краматорська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В","С","Д","Е"  

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  480 чол. 

18590  Слюсар-електрик по ремонту електрообладнання   15 чол. 

15643  Оператор котельної        30 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     75 чол. 

 

Слов'янська філія ДОДАУК 

11442  Водій транспортних засобів категорій "В","С","Д", "Е" 

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  690 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     120 чол. 

 

Горлівська автошкола   ДОДАУК 

11442 Водій транспортних засобів категорій "В", "С',"Д","Е" 

(підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації)  900 чол. 

в тому числі з одночасним навчанням     90 чол. 

 

 

 

Голова секції        В. В. Кононенко 


