
Р І Ш Е Н Н Я  

 

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 

«03» березня  1993 р.                                              Протокол №9/1 

 

 

Про затвердження рішень       МАК 

Міжгалузевої республіканської      від 04.02.93 р.  

акредитаційної комісії       Протокол № 1 

 

Розглянувши та обговоривши матеріали засідання Міжгалузевої 

республіканської акредитаційної комісії від 04 лютого 1993 року, 

колегія у х в а л ю є :  

 

1. Затвердити рішення Міжгалузевої республіканської акредита-

ційної комісії щодо ліцензування та атестації вищих навчальних 

закладів (додатки 1, 2, 3, 4). 

 

2. Погодитись з пропозицією Міжгалузевої республіканської 

акредитаційної комісії про зміну статусу та назви слідуючих вищих 

навчальних закладів: 

 

Київський інженерно-будівельний   Київський технічний університет                                                           

інститут       будівництва і архітектури 

 

Київський державний інститут   Університет фізичного виховання і                                                                   

фізичної культури     спорту України 

 

Одеський політехнічний   Одеський політехнічний                                                                                 

інститут       університет  

 

3. Головному управлінню акредитації та атестації навчальних закладів 

(Невесенко В.І.): 

3.1. В двотижневий термін підготувати проект відповідної постанови 

Кабінету Міністрів України. 

3.2. Внести до державного реєстру закладів освіти України вищі 

навчальні заклади за статусом, назвою та ліцензованими обсягами 

підготовки, визначеними рішеннями Міжгалузевої республіканської 

акредитаційної комісії. 

 

4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на начальника 

Головного управління акредитації та атестації навчальних закладів Невесенка 

В.І. 

 

 

За голову колегії  

Перший заступник Міністра                                                    А.Г.Погрібний 



Додаток № 1 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «03» березня 1993р. 

                                                                     Протокол № 9/1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

від 04 лютого 1993 року                            Протокол № 1 

Про підсумки ліцензування  

та атестації вищих навчальних закладів 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

1992 року № 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів”, 

наказу Міністерства освіти України від 20 жовтня 1992 року № 157, на 

підставі висновків атестаційної експертизи та за поданням Державної 

інспекції закладів освіти: 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

прийому (чоловік): 

1.1. Дніпропетровському хіміко-технологічному інституту  

За ІV рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Економіка і управління в галузях хіміко- 

лісового комплексу        40 

Енергетика теплотехнології       25 

Машини і апарати хімічних виробництв       

і підприємств будівельних матеріалів     240 

Автоматизація технологічних процесів  

і виробництв          50 

Хімічна технологія органічних речовин     50 

Хімічна технологія неорганічних речовин     50 

Технологія електрохімічних виробництв     50 

Хімічна технологія палива і вуглецевих  

матеріалів          50 

Хімічна технологія високомолекулярних  

сполук           50 

Технологія переробки пластичних мас  

і еластомерів         125 

Хімічна технологія кінофотоматеріалів  

і магнітних носіїв         25 

Хімічна технологія тугоплавких неметалевих  

і силікатних матеріалів        110

Охорона навколишнього середовища і раціональне  

використання природних ресурсів    40  
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Хіміко-механічна технологія деревини і  

деревинних матеріалів    25          

  

  1.2. Київському державному інституту фізичної культури 

За IVрівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Фізичне виховання різних груп населення    180  

Олімпійський та професійний спорт    260  

Фізична підготовка  в Збройних Силах    20 

 

2. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади до Державного реєстру 

закладів освіти України. 

3. Визнати атестованим і надати право видання документу про освіту 

державного зразка: 

 

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут; 

Київський державний інститут фізичної культури. 

 

4. Контроль за своєчасним виконанням зобов'язань навчальних закладів 

щодо додержання умов, визначених у висновках атестаційної експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

5. Погодитись з рішенням Ради Київського державного інституту 

фізичної культури та пропозицією Київської міської Державної адміністрації 

щодо зміни статусу і назви інституту на Університет фізичного виховання і 

спорту України. 

 

Просити колегію Міністерства освіти України вийти з пропозицією до 

Кабінету Міністрів України щодо вищезазначеної зміни статусу та назви 

Київського державного інституту фізичної культури. 

 

 

 

 

 

 

За  Голову Міжгалузевої  

республіканської акредитаційної комісії                                                

начальник Головного управління акредитації                                           

закладів освіти                                        

В.І.Невесенко  



Додаток № 2 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «03» березня 1993р. 

                                                                     Протокол № 9/1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

04 лютого 1993 року                            Протокол № 1 

 

Про підсумки атестації 

Львівського училища  

прикладного мистецтва  

ім. Труша 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів", наказу 

Міністерства освіти України від 20 жовтня 1992 року № 157, на підставі 

висновків атестаційної експертизи та за поданням Державної інспекції 

закладів освіти: 

 

1. Видати Львівському училищу прикладного мистецтва ім.Труша 

державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за статусом училища з 

відповідних спеціальностей та ліцензованих обсягів прийому: 

0516 – Скульптура     7 чол. 

0517 – Художнє оформлення     18 чол. 

0519 – Декоративно-прикладне 

            мистецтво     41 чол. 

 

2. Визнати Львівське училище прикладного мистецтва атестованим і 

надати право на видачу державного або визнаного державою документу про 

освіту. 

 

3. Запропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести Львівське училище прикладного мистецтва до Державного 

реєстру закладів освіти України. 

 

 

 

 

За голову 

Міжгалузевої республіканської                                                       

акредитаційної комісії 

Начальник Головного управління                                                           

акредитації закладів освіти                                                            В.І.Невесенко 



Додаток № 3 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «03» березня 1993р. 

                                                                     Протокол № 9/1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

04 лютого 1993 року                             Протокол № 1 

 

Про підсумки ліцензування  

вищих навчальних закладів  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів", наказу 

Міністерства освіти України від 20 жовтня 1992 року №   157, на підставі 

висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 

акредитації закладів освіти: 

 

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності з 

напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації і ліцензованих обсягів 

прийому (чоловік): 

 

1 . 1 .  Харківському державному університету 

за IV рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Прикладна математика        80  

Математика            100 

Механіка          20  

Фізика          90 

Астрономія          10   

Експериментальна ядерна фізика і  

фізика плазми         20  

Молекулярно-кінетичні і ядерно- 

фізичні процеси         20  

Фізика пучків заряджених часток і  

прискорювальної техніки       20   

Радіофізика і електроніка       80  

Біофізика          20  

Хімія           65   

Фізіологія          40  

Географія          40  

Геологічна зйомка, пошуки і розвідка     15   

Гідрологія та інженерна геологія      20   
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Охорона навколишнього середовища 

та раціональне використання 

природних ресурсів        25  

Біологія          45  

Біохімія          10  

Психологія          25  

Історія          75  

Українська мова та література      100  

Російська мова та література       40  

Прикладна лінгвістика        10  

Статистика          20  

Фінанси і кредит         25  

Економічна теорія        20  

Економічна кібернетика       25  

Економіка і управління в соціальній сфері    25  

Іноземна мова (філологія)       100  

Культурологія. Мистецтвознавство      15  

Класична філологія        10  

 

за III рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Фундаментальна медицина       30  

Історико-архівознавство       20  

Філософія          20  

Економіка і соціологія праці. Політологія     15  

Соціологія прикладна        50 

Всього:          1305  

 

1.2. Одеському політехнічному інституту 

за IV рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Радіаційна безпека людини і навколишнього         

середовища          30 

Економіка та управління в машинобудуванні    60  

Економічна інформатика та автоматизовані         

системи управління        45  

Електропостачання        50  

Теплові електричні станції       60  

Технологія води і палива        

на теплових електростанціях       45  

Промислова теплоенергетика       63  

Атомні електростанції та установки     90  

Технологія машинобудування      85 

Металорізальні верстати та інструменти     90  

Машини і технологія ливарного виробництва    60  

Динаміка та міцність машин       30  

Підйомно-транспортні, будівельні, 
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дорожні машини та устаткування      60  

Автомобільне господарство       85  

Машини і апарати хімічних виробництв та   

підприємств будівельних матеріалів     30  

Електромеханіка         45  

Інформаційно-вимірювальна техніка     60  

Промислова електроніка       55  

Автоматика та управління в технічних системах   75               

Автоматизація технологічних процесів і виробництв   54        

Електропривід і автоматизація промислових  

установок і технологічних комплексів  60   

Робототехнічні системи та комплекси     55  

Обчислювальні машини, комплекси, 

системи і мережі         60  

Програмне забезпечення обчислювальної техніки і 

автоматизованих систем        50  

Радіотехніка          130  

Конструювання і технологія радіоелектронних   

виробів          115  

Хімічна технологія органічних речовин     29  

Хімічна технологія неорганічних речовин    49        

 

за III рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Прикладна математика        40  

Конструкційні і порошкові матеріали та  

Покриття          20  

Автомобілебудування        20 

Всього:          1800 

  

1.3. Київському інженерно-будівельному інституту 

за IV рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Економіка і управління в будівництві     25                                           

Прикладна геодезія        50   

Підйомно-транспортні, будівельні, 

дорожні машини і обладнання       100 

Автоматизація технологічних процесів і виробництв   50 

Автоматизовані системи обробки 

інформації та управління       25  

Системи автоматизованого проектування     50  

Архітектура         100 

Промислове та цивільне будівництво     200  

Міське будівництво та господарство     75  

Виробництво будівельних виробів та конструкцій   75  

Теплогазопостачання, вентиляція, 

охорона повітряного басейну       100 
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Водопостачання, каналізація, 

раціональне використання і охорона 

водних ресурсів         100 

Всього:          950  

 

1.4. Одеській морській державній академії 

за IV рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Експлуатація судових енергетичних  

установок          150  

Електрообладнання та автоматика суден     100                                

Автоматизація технологічних процесів та  

виробництв          100  

Технічна експлуатація транспортного  

Радіообладнання         75  

Судноводіння         200  

 

за III рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Економіка та управління на транспорті     50 

Всього:          675          

 

1.5. Інституту нових і сучасних спеціальностей  

Харківського державного університету 

за III рівнем акредитації: 

-------------------------------- 

Організація виробництва 

Економіка і управління в соціальній сфері          

Економічна інформація і АСУ                           

Міжнародні економічні відносини                         

Фінанси і кредит                                  

Бухгалтерський облік і аудит                            

Біохімія                                                                          

Генетика     

Прикладна лінгвістика 

Правознавство 

Всього:          150 

 

1.6. Донецькій державній Академії управління  

за III рівнем акредитації:  

-------------------------------- 

Економічна інформація і АСУ      25  

Організація виробництва       50 

Економіка і управління в соціальній сфері    75 

Міжнародні економічні відносини      25 

Економічне і соціальне планування      25 

Всього:          200   
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2. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади до Державного реєстру 

закладів освіти України. 

 

3. Контроль за своєчасним виконанням зобов'язань навчальних закладів 

щодо додержання умов, визначених у висновках ліцензійної експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

4. Погодитись з рішенням Рад вищих навчальних закладів та 

пропозиціями місцевих органів Державної адміністрації щодо зміни статусу і 

назви вищих навчальних закладів: 

- Одеського політехнічного інституту ─ на Одеський  

політехнічний університет; 

- Київського інженерно-будівельного інституту ─ на Київський  

технічний університет будівництва і архітектури. 

 

Просити колегію Міністерства освіти України подати до Кабінету 

Міністрів України відповідні документи щодо зміни статусу та назви 

зазначених закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Голову 

Міжгалузевої акредитаційної комісії 

Начальник Головного Управління                                                          

акредитації закладів освіти                                                             В.І.Невесенко 



Додаток № 4 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «03» березня 1993р. 

                                                                     Протокол № 9/1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

Пр. №1              від 04 лютого 1993 р. 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1992 

року № 303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів", наказу 

Міністерства освіти України від 20 жовтня 1992 року № 157, на підставі 

висновків ліцензійної експертизи та за поданням Головного управління 

акредитації закладів освіти:                                                                                                        

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 

статусом коледжу з напрямків і ліцензованих обсягів прийому: 

 

Бережанському агротехнічному коледжу 

311З Механізація сільського господарства    75 чол. 

3114 Електрифікація та автоматизація  

сільського господарства      75 чол. 

 

Запорізькому авіаційному коледжу 

1302 Виробництво авіаційних двигунів    30 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях       60 чол. 

2102 Експлуатація та налагодження систем  

програмного управління металооброблюючими  

обладнанням та промисловими роботами   30 чол. 

 

3. Запорізькому електротехнічному коледжу 

0101 Економіка і планування в галузях народного  

господарства        60 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і   

автоматичних лініях       60 чол. 

1801 Виробництва електричних машин та апаратів  60 чол.  

1804 Монтаж та експлуатація підприємств та  

цивільних споруд       60 чол. 

2002 Виробництва засобів електронної техніки   60 чол. 

 

4. Запорізькому коледжу радіоелектроніки  

2201 Електронна обчислювальна техніка    60 чол.  

2202 Виробництво виробів електронної техніки   90 чол.  

2204 Експлуатація обладнання для виробництва  
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напівпровідникових приладів та інтегральних  

схем         60 чол. 

2301 Радіоапаратобудування      60 чол. 

 

5. Дніпропетровському Фінансово-економічному коледжу 

0104 Фінанси         130 чол.  

0107 Страхова справа       50 чол. 

 

6. Луганському машинобудівному коледжу 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і  

автоматичних лініях       60 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприсмств і цивільних споруд     60 чол. 

 

7. Луганському політехнічному коледжу 

2903 Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд         75 чол. 

3114 Електрифікація та автоматизація сільського 

господарства        75 чол. 

2908  Монтаж і технічне обслуговування систем 

теплогазопостачання і вентиляції     50 чол. 

 

8. Київському педагогічному коледжу 

0311 Соціальна педагогіка       75 чол. 

0307 Викладання в початкових класах     75 чол. 

 

9. Кременецькому педагогічному коледжу 

0302 Викладання праці       60 чол.          

0308 Дошкільне виховання      180 чол. 

                                       

2. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за  

статусом коледжу за умови реалізації у терміни , погоджені з Головним 

управлінням акредитаціі закладів освіти, заувжень та пропозицій, 

визначених у матеріалах ліцензійної експертизи: 

 

Дніпропетровському коледжу автоматики і телемеханіки 

2205 Обчислювальні машини, комплекси,  

системи і мережі       120 чол. 

 

Довжанському вищому економічному коледжу 

Підприємництво і малий бізнес     75 чол. 

 

Київському комерційному коледжу 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      90 чол. 

3202 Організація торгівлі і товарознавство 

продовольчих товарів      30 чол. 



3 

3203 Організація торгівлі і товарознавство  

непродовольчих товарів      30 чол. 

 

Коломийському вільному фінансово-виробничому коледжу  

Комерція та фінансово-економічне  

забезпечення виробництва   120 чол.  

Організація фермерської діяльності   30 чол. 

Організація пенсійного забезпечення та  

соціально-правового захисту населення   60 чол. 

 

Коломийському механіко-технологічному коледжу  

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності      100 чол. 

1702 Технічне обслуговування і ремонт обладнання  

підприємств деревообробної промисловості   110 чол. 

2602 Технологія деревообробки      140 чол. 

 

6. Львівському торговельному коледжу 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      60 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство  

продовольчих товарів      60 чол. 

3202 Організація торгівлі і товарознавство  

непродовольчих товарів      60 чол. 

 

3. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності в 

системі підготовки молодших спеціалістів за умови реалізації у терміни 

погоджені з Головним управлінням акредитації закладів освіти,  зауважень та 

пропозицій, визначених у матеріалах ліцензійної експертизи: 

 

Медичному училищу Центру-"Медик"        

0408 Сестринська справа       50 чол. 

0402 Акушерська справа       50 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична     40 чол.                                                                      

 

Медичному училищу "Монада ЛТД" 

0406 Стоматологія ортопедична      40 чол. 

0405 Фармація         40 чол. 

 

4. Контроль за своєчасним виконанням зобов'язань навчальних закладів 

щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, доручити 

Головному управлінню акредитаціі закладів освіти. 

 

5. Пропонувати колегії Міністерства освіти затвердити дане рішення 

внести вище зазначені навчальні заклади до Державного реєстру закладів 

освіти України. 
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6. Відмовити у видачі ліцензії на право здійснення освітньої діяльності 

за статусом коледжу як таким, що не виконали прийняті зобов'язання щодо 

додержання умов ліцензування: 

Нікопольському гуманітарно-економічному коледжу; 

Донецькому заочному хіміко-технологічному коледжу; 

Донецькому електрометалургійному коледжу; 

Енакіївському металургійному коледжу; 

Краматорському технологічному коледжу; 

Тернівському індустріальному коледжу. 

 

6.1. Доручити Головному управлінню акредитації  вирішення питання 

про ліцензування зазначених навчальних закладів системи підготовки 

молодших спеціалістів. 

 

 

За Голову комісії 

начальник Головного управління акредитації 

та атестації навчальних закладів                                                  В.І. Невесенко     


