
ЗАКАРПАТСЬКИЙ     ЛІСОТЕХНІЧНИЙ    КОЛЕДЖ 
 

Н А К А З 
 

30.08.2016 р.         м. Хуст                                 № 232/1 
 

Про підготовку та проведення  

акредитації спеціальності 

5.05180101 «Лісозаготівля та 

 первинна обробка деревини» 

 

Відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 

«Про затвердження положення про акредитацію ВНЗ і спеціальностей у ВНЗ та 

вищих професійних училищ» і наказів МОНмолодьспорту України від        

29.11.2011 р. № 1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 24.12.2003 № 847», від 19.09.2012 р. № 1021 «Про затвердження 

примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування 

освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-

технічної та вищої освіти», методичних рекомендацій щодо формування 

акредитацій них справ спеціальностей (МОН України 2013 рік) з метою якісного 

створення акредитаційної справи та проведення акредитації спеціальності 

5.05180101 «Лісозаготівля та первинна обробка деревини»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити комісію з формування акредитаційної справи в такому складі: 
 

Луцак В.О.  – голова комісії, зав. денним відділенням; 

Біланинець С.В.  – заст. голови комісії, голова циклової комісії; 

Липчей М.С.  – викладач спец предметів, зав. практичним навчанням;  

Ботюк Р.Г.  – викладач спецпредметів, методист коледжу; 

Черепаня М.М. – викладач спецпредметів; 

Шютов Т.І.   – лаборант. 
 

2. Робочий план комісії з підготовки акредитаційної справи – затвердити. 

 

3. Роботу зі створення акредитаційної справи завершити до 20 грудня 2016 р. 

і розглянути її на засіданні педагогічної ради у грудні місяці 2016 р. 

 

4. Встановити наступний перелік навчальних дисциплін, різних циклів 

підготовки, для перевірки залишкових знань студентів: 1) Основи правознавства; 

Українська мова (за професійним спрямуванням); 2) Інформатика та комп’ютерна 

техніка; Електротехніка і електрообладнання; Інженерна графіка; 3) Геодезія; 

Машини та обладнання лісосічних робіт; Лісівництво і лісова таксація; Розвідування 

лісовозних доріг. 

 

5. Для розробки пакетів комплексних контрольних робіт (ККР) створити 

робочу групу в складі:  

Ботюк Р.Г. – керівник групи, Біланинець С.В., Шимон В.М., Вурста М.М., 

Прокупцянич І.В. (до 01.10.2016 р.) 

 



6. Завідувачу денним відділенням (Луцак В.О.) та голові циклової комісії 

(Біланинець С.В.):  

6.1. скласти розклад консультацій та проведення ККР;  

6.2. розробити варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик 

(ОКХ) та освітньо-професійних програм (ОПП), засоби діагностики.  

 

7. Заступнику директора з навчальної роботи (Хмара І.М.) організувати 

вивчення з членами комісії та робочої групи законодавчих матеріалів з організації та 

проведення ліцензування і акредитації. 

 

8. Завідуючому методичним кабінетом (Ботюк Р.Г.) сконцентрувати в 

методкабінеті пакети ККР, відомості проведення ККР і звіти до них, навчальні 

плани і програми та іншу необхідну для проведення акредитації документацію. 

 

9. Голові робочої комісії забезпечити подання акредитаційної справи до 

державної акредитаційної комісії МОН України до 25.01.2017 р. 

 

10. Загальне керівництво зі створення акредитаційної справи та успішного 

проведення акредитації спеціальності, вказаної в даному наказі, покласти на 

заступника директора з навчальної роботи Хмара І.М. 

 

 

  

 

 

Директор       Р.В. Ковалишин 

  


