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№ . 4Г
Про підсумки акредитації 
закладів освіти України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від і червня 
1932 року N 303 і!йро акредитації вищих навчальних закладів", за мате
ріалами засідання Міжгалузевої акредитаційної комісії від 24 березня
1994 року, протокол N 10

н а к а з у ю :

1. Затвердити рімення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 
24 березня 1994 року (протокол і 10) з ліцензування, атестації, зміни 
статусу та назви закладів освіти /додаток і/.

2. Головному управлінню акредитації закладів освіти відповідно 
до рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії від 24 березня!994 ро
ку, протокол М 10:

2.1. Н місячний термін підготувати і подати до розгляду проекти 
постанов Кабінету Міністрів України щодо зміни статусу та назви зак
ладів освіти, які зазначені в п. 8 протоколу.

2.2. Внести до Державного реєстру закладів освіти України нав
чально-виховні заклади за статусом, назвами, ліцензованими напрямками 
(спеціальностями) підготовки та обсягами прийому,які визначені прото
колом,

3. Управлінню вищої освіти /Степко М.Ф./, Фінансово-економічному 
управлінню /Іматок Л.Г./ прийняти до відома визначені рішенням Міжга
лузевої акредитаційної комісії ліцензовані напрямки (спеціальності) 
підготовки та обсяги прийому при встановленні планів .прийому та обся
гів бюджетного фінансування закладам освіти.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
- начальника Головного управління акредитації закладів освіти 
Невесенка В.І. 11

І і н і с т р
20.04.93. Київ. МПП «Друкар». Зам. 1457—10 000. А4.
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АРХІВНА КОПІЯ Додаток 
до наказу від

*9Г
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 
Р І Ш Е Н Н Я

24  б е р е зн я  1994  року  Протокол N 10

Про підсумки  л іц е н з у в а н н я  т а  а т е с т а ц і ї  
вищих навчальних з а к л а д ів

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від і червня 
1992 року  N 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів”,наказу М і
ністерства освіти України від 20 жовтня 1992 року N 157, на підставі 
висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 
акредитації закладів освіти :

1. Видати державну ліцензію на. здійснення освітньої діяльності з 
напрямнів/спеціальностей/, рівнів акредитації і ліцензованих обсягів
прийому(чоловік):

1,1. КИЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 
IV Рівень акредитації
0602 Економіка і управління виробництвом 100
0603 Економічне і соціальне планування 100
0604 Фінанси і кредит 275
0606 Економіка і соціологія праці 75
0607 Статистика 50
ОбОв Бухгалтерський облік, контроль і аналіз

господарської діяльності 200
0610 Міжнародні економічні відносини і00
0611 Управління матеріальними ресурсами і організація

оптової торгівлі засобами виробництва 75
0715 Економічна інформатика і автоматизовані

системи управління 75
III Рівень акредитації
02 Н  Правознавство 50

Разом: 1100
( 3 правом підготовки іноземних громадян )

По структурним підрозділам:
Факультету післядипломної освіти 50
Вишій школі підприємництва 225
Фінансово-банківській школі 220
По підготовчому відділенню (В ТОМУ числі для 

і іноземних громадян) 500
По Криворізькому Філіалу:

III рівень акредитації
0602 Економіка і управління виробництвом 50
0603 Економічне і соціальне планування 1 50
0604 Фінанси і кредит 25
0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз

господарської діяльності 175
0611 Управління матеріальними ресурсами і організація

оптової торгівлі засобами виробництва 50
Разом: 450

л
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По Кримському Факультету:
III рівень акредитації
0608 Економіка і управління виробництвом 100
0611 Управління матеріальними ресурсами і організація

оптової торгівлі засобами виробництва Е5
Разом; 125

1.2. КРАМАТОРСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ІНСТИТУТУ
IV Рівень акредитації
іЮб ливарне виробництво чорних і кольорових металів 50
Ііоа Обробка металів тиском 50
і801 Технологія машинобудування 75
1208 Металорізальні верстати і інструменти 50
1803 Машини і технологія ливарного виробництва 85
1204 Машини і технологія обробки металів тиском 50
1805 Обладнання і технологія зварювального виробництва 50
1504 Підйомно-транспортиі. будівельні, дорожні машини

і обладнання 50
1703 Металургійні машини і обладнання 75
8103 Автоматизація технологічних процесів і виробництв 50
III рівень акредитації
0701 Економіка і управління в машинобудуванні 50
8803 Системи автоматизованого проектування 50

Разом: ©25
(3. правом підготовки іноземних громадян)

По підготовчому відділенню, В ТОМУ числі для іноземних 
громадян 200
По Факультету ПІСЛЯВУЗІВСЬКОЇ підготовки
(перепідготовка та підвищення кваліфікації) 150

І. З, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТУ
IV рівень акредитації
0401 Лікувальна, справа 240
0404 Стоматологія 100
Разом: 340
( 3 правом підготовки іноземних громадян )
По підготовчому відділенню, В ТОМУ числі для іноземних 
громадян 170

І. 4, ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ 
III рівень акредитації:
0217 Російська мова і література 50
0819 Українська мова і література 140
0880 іноземна, мова 140
озої професійне навчання 50
0308 Педагогіка і методика початкового навчання 175

Разом: • 555
(з правом підготовки іноземних громадян)

По Факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки 
вчител і в 40
По підготовчому відділенню для іноземних громадян 50

і. 5, ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТУ
на підготовку іноземних громадян з базових атестованих 
спеціальностей

По підготовчому відділенню для Іноземних громадян 1 0 0



1.6. ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
на підготовку іноземних громадян з базових атестованих 
спеціальностей

По підготовчому відділенню для іноземних громадян і00
1.7. ХАРКІВСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

на підготовку іноземних громадян з базових атестованих 
спеціальностей

По підготовчому відділенню для іноземних громадян 50
1.8. ОДЕСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ МОРСЬКІЙ АКАДЕМІЇ

на підготовку іноземних громадян з базових атестованих 
спеціальностей

По підготовчому відділенню для- іноземних громадян ю о

і. 9. Надати держ авну ліцензію на в ід к р и т т я  окремих напрямків 
підготовки (спеціальностей) вищим навчальним закладам 
з г ід н о  з  додатком і.

і. 10. МІЖНАРОДНОМУ СЛАВ"ЯМСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ (М, Харків)
III рівень акредитації
0502 Режисура. (Мистецтво. Мистецтво театру. Образо

творче мистецтво) 20
Спеціалізації; "режисура і мистецто слов'янських

народів”» "режисура і менеджмент", 
"народна художня творчість"

0505 Інструментальне виконавство. (Виконавське мистец
тво. Музика. ) 20
Спеціалізації: "Фортепіано", "орган", "електрон

ні клавішні інструменти"
0507 Співи. (Виконавське мистецтво) 10

Спеціалізація; "сольний спів"
0508 Диригування, і о

Спеціалізадії: "хорове диригування", "симфонічне
диригування"

0602 Економіка і управління виробництвом. (Менеджмент. 50
Маркетинг. Комерція. )
Спеціалізації: "менеджмент на підприємствах не

виробничої сфери", "маркетинг на 
підприємстві.", "менеджмент 1 під
приємство у сФєрі книжкової спра
ви", "виставочно- ярмаркова діяль
ні сть”

0604 Фінанси і кредит 50
Спеціалізації: "банківська і Фінансово-інвестиці-

йна діяльність", "страхова справа"
0610 Міжнародні економічні відносини 50

Спеціалізації: "міжнародний туризм і готельне
господарство", "менджмент і під
приємництво у сФєрі міжнародного 
туризму", "міжнародна інформацій
но-комерційна діяльність", "між
народна виставочно-ярмаркова ді
яльність"

0719 Управління в соціокультурній сфері 25
Спеціалізації: "менеджмент у медичній сФєрі",

"медичний маркетинг"(пі дготовка 
на базі медичної освіти)

1300 Авіаційна техніка (Авіація та космонавтика. Тран-
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спорт та зв”язок) 50

1905 Експлуатація: медичної апаратури і систем. (Прилади 25 
для медичної діагностики. Біомедична електроніка) 
■Спеціалізації: "прилади та обладнання у медичній

реабілітації (лікувальна, косметоло
гія. Фі тотерапі я та і шві нетради- 
ді йні методи д і кування)", ”Фарма
ція". "лікарська справа та інжене
рія (підготовка на базі медичної
освіти) '•

Разом: і зго
( з правом підготовки іноземних громадян ).. . і

По підготовчому Факультету, іао
в тому числі для іноземних громадян 50
По Факультету м. Києва:
III рівень акредитаці ї:
0503 Хореографія (хореографічне мистецтво) бо

( з правом підготовки іноземних громадян )

1. І 1. УКРАЇНСЬКІЙ МІЖНАРОДНГЩ БЛАГОДІЙНІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
ДІЛОВИХ ЖІНОК "ЛИБІДЬ" (М. КИЇВ)
Курсова підготовка, підвищення кваліфікації 80

£. Провести додаткову експертизу з питання ліцензування:
Е. і. КОЛЕДЖУ НУРАВИОВА-АПОСТОЛА. (М, КИЇВ)

за наявністю заключення НМК з юридичної освіти,
2. г. УКРАЇНСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ (н. КИЇВ)

на відповідність поданих матеріалів умовам ліцензування.
3. Внести вищезазначайі ліцензовані за заявленим статусом і 
напрямками (спеціальностями)підготовки навчальні заклади до 
Державного реєстру закладів освіти України.
4. Вважати атестованими:

Київський державний економічний університет 
Краматорський індустріальний інститут 
Івано-Франківський медичний інститут

5.3а наслідками атестації та ліцензування:
5. і. Вважати акредитованій в повному обсязі за І? Рівнем акредитації

Київський державний економічний університет 
Краматорс ький і ндустрі аяьний і не титут 
Івано-Франківський медичний університет 
Чернівецький державний університет

5.2 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 01 червня 1992 
року Н 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів" надати 
вищезазначеним вищим навчальним закладам автономію у вирішенні 
питань:
визначення змісту освіти;
визначення структури і плану прийому;
встановлення тривалості навчання*
присвоєння й присудження вчених ступенів і звань;
Фінансування за найбільш високими нормативами, що встановлюються 
щорічно у межах коштів, передбачених міністерствам і відомствам 
на підготовку кадрів;
самостійного створення у своїй структурі навчальних, закладів і
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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 позаконкурснйх бюджетних асиг
нувань;
самостійного розпорядження усіма видами асигнувань,
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б. Контроль за виконанням забов'язань навчальних закладів щодо до
держання. умов, визначених у висновках акредитаційної експерти
зи, доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти,

т. погодитись з пропозиціями Міністерства оборони України, Східно
українського державного університету, Української академії 
внутрішніх справ про створення на їх базі галузево-регіональних 
центрів акредитаційної експертизи з наданням ліцензії на здійс
нення акредитаційної діяльності за базовими напрямками.

8. .Погодитись, з урахуванням висновків акредитаційної експертизи, з 
пропозиціями місцевих органів державної адміністрації, галузевих 
міністерств і відомств, про зміну статусу та назви нижчезазна
чених закладів освіти:
Краматорський індустріальний . Донбаська машинобудівна
інститут академія
Івано-франк!вський 
медичний інститут

*

Івано-Франківська державна 
медична академія

Дніпропетровський медичний Дніпропетровська медична
і нститут академ і я

9, Просити колегію Міністерства освіти України затвердити дане 
рішення і подати спільно з відповідними міністерствами до Кабінету 
Міністрів України необхідні документи щодо зміни статусу та назви 
вищезазначених закладів.
За Голову комісії
Заступник Міністра освіти України- 
начальник Головного управління 
акредитації закладів освіти
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додаток і
до рішення Міжгалузевої 
акредитац і йно ї ком і с і ї 
від 34. 03. 94 І 10

Про ліцензування окремих спеціальностей 
за заявами вищих навчальних закладів
Надати ліцензію на здійснення підготовки за окремими напрямками 

(спеціальностями) за III Рівнем акредитації;
1. Акредитованим навчальним закладам:
І. і. ВОЛИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ

0204 психологія 25
02!і Правознавство 50огго Німецька Філологія £5
0309 Педагогіка і методика виховної роботи 50
0604 .Фінанси і кредит 50
0608 Бухгалтерський облік і аудит 50

і. 2. УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
1905 Біотехнічні і медичні апарати і системи 7б

І. 3. УЖГОРОДСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ
£903 Промислове і цивільне будівництво 25
2905 Міське будівництво і господарство 25

1.4. КИЇВСЬКОМУ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ІНСТИТУТУ
Зберігання продовольчих товарів 25

і. 5. ПРИКАРПАТСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ (Факультет підвищення кваліфі
кації» перепідготовка кадрів на основі базової освіти з 
наданням другої вищої освіти)
0608 Бухгалтерський облік і аудит ЗО.
ОТі2 Економіка і управління в соціально-культурній сфері ЗО 

І. б. ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 
0610 Міжнародні економічні відносини. Менеджмент

зовнішньоекономічної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 50
0715 Економіка, інформатика і АСУ 50

По Красноармійській Філії ( з денної Форми навчання )
0902 Підземні розробки родовищ корисних копалин 50
170! гірничі машини та обладнання 50

1.7. ДШПРОДЗЕРЖИНСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ІНСТИТУТУ
0604 Фінанси і кредит 25
2502 Хімічна технологія неорганічних речовин £5
2513 Охорона навколишнього середовища та раціональне

використання природних ресурсів 25
1. 8. ДЕРЖАВНІЙ ГІРНИЧІЙ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

0604 Фінанси і кредит £5
1. 9. КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТУ їм. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

0203 Прикладна соціологія 50
1. 10. МАКІЇВСЬКОМУ ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНОМУ ІНСТИТУТУ

0708 Економіка і управління в будівництві (менеджмент
у будівництві) 80

і. 11, ЛУЦЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ІНСТИТУТУ
1208 Матеріалознавство в машинобудуванні 25

1, 12. СУМСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ
0102 Прикладна математика 50

і. із. ХАРКІВСЬКОМУ АВІАЦІЙНОМУ інституту (за клопотанням 
Міноборони України)

Безпека життєдіяльності 25Стрілковє та ракетне озброєння 25
1. 14. ДЕРЖАВНОМУ ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (М. Донецьк) 

(перепідготовка, підвищення кваліфікації)



АРХІВЕ! КОПІЯ
ОТ 15 Економічна інформатика і АСУ 25

2. За заявами навчальних закладів:
2. 1. ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ

0117 Мікробіологія 25
0204 Психологія 50
0212 Міжнародні відносини 25 '

2.2, ЧЕРКАС ЬКОМУ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТУ
0608 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської

ДІЯЛЬНОСТІ 50
0712 Економіка І управління соціально-культурної сфери 50

3. Акредитованим навчальним закладам з- недержавною Формою власності 
за III рівнем акредитації:

3.1. КРИМСЬКОМУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
0211 Правознавство ЗО

Відділення перепідготовки 50
З, 2. МІЖНАРОДНОМУ ЦЕНТРУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(м. КИЇВ)
(перепідготовка, підвищення кваліФікації)

0604 Фнанси і кредит 50

-  2  -

4. За заявами акредитованих вищих навчальних закладів 
спеціальностей І рівня акредитації:

4. 1 ДНІПРОДЗЕРЖЙНСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ТЕХНІКУМУ
0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської

діяльності 50
4.2. ГОРЛІВСЬКОМУ ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ТЕХНІКУМУ

0101 Економіка, і планування в галузях народного
господарства 25

4. 3. ЗАПОРІЗЬКОМУ ТОРГОВОМУ КОЛЕДЖУ
0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської

діяльності (післядипломна освіта) 50
4.4. КРАСНОГРАДСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖУ

0302 Викладання праці зо
4 . 5 . СЛОВиЯНСЬКОМУ АВІАЦІЙНОМУ КОЛЕДЖУ У комплексі З 

Українським державним університетом цивільної авіації 
1906 Технічне обслуговування і ремонт медичного

обладнання 60
4. б. ЧЕРНІГІВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ВЕЧІРНЬОМУ МЕХАНІКО- 

ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ
( перепідготовка кадрів на основі базової освіти з наданням
другої кваліфікації)

0101 Економіка і планування в галузях народного
господарства 60

0 1 0 2 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської
діяльності (післядипломна освіта) 60

0108 Організація комерційної діяльності ЗО
4.7. ЛИСЙЧАНСЬКОМУ НАФТО-XIМІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ

2 5 0 5  виготовлення виробів І ПОКРИТЬ із полімерних
матеріалів 50

4.8. ХЕРСОНСЬКОМУ СУДНОМЕХАНІЧНОМУ ТЕХНІКУМУ
2301 Раді©апаратобудування 50

4. 9 КИЇВСЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської

діяльності 50
5. Відкласти ліцензування окремих спеціальностей навчальних 

закладів, які не виконали умов ліцензування:
5. і. ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ



з АРХІВНА КОПІЙ5. г. СХІДНОУКРАЇНСБКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
5, 3. ВІННИЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ
5.4, СУМСЬКОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ІНСТИТУТУ
5.5. РІВНЕНСЬКОГО ПЕДІНСТИТУТУ
5.6. УКРАЇНСЬКОГО УПК БУДІВНИЦТВА
5.7, КІРОВОГРАДСЬКОГО ІНСТИТУТУ С ї ЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ
6. ВІДПОВІДНІ ПРОПОЗИЦІЇ Державного ІНСТИТУТУ післядипломної 

освіти інженерно-педагогічних кадрів України (м. Донецьк) 
розглянути після вирішення питання, про надання закладу 
ліцензії на здійснення підготовки Фахівців,

За Голову комісії
Заступник Міністра освіти У ш
начальник Головного управліні *
акредитації закладів освіти В. І. Невесенко


