
Р І Ш Е Н Н Я  
 

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 

«24» березня  1993 р.                                              Протокол №10/3  

 

 

Про затвердження рішень                                                                МАК 

Міжгалузевої республіканської                                                       від 04.03.93 р. 

акредитаційної комісії                                                                      Протокол № 2 

 

Розглянувши та обговоривши рішення Міжгалузевої республіканської 

акредитаційної комісії від 04 березня 1993 року та пропозиції Головного 

управління акредитації та атестації навчальних закладів, 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, 5 (крім п. 2), 6). 

 

2. Підтримати пропозицію Головного управління акредитації та 

атестації навчальних закладів про ліцензування слідуючих вищих навчальних 

закладів І та ІІ рівнів акредитації, які усунули недоліки після рішення 

Міжгалузевої акредитаційної комісії від 04 лютого 1993 року: 

 

Дніпропетровський коледж автоматики і телемеханіки 

Київський комерційний коледж 

Медичне училище Центру «Медик» (м. Львів) 

Медичне училище «Монада ЛТД» (м. Львів) 

 

3. Головному управлінню акредитації та атестації навчальних закладів 

(Невесенко В.І.) внести до Державного реєстру закладів освіти України вищі 

навчальні заклади за статусом, назвою та ліцензованим обсягом підготовки, 

визначеними рішеннями Міжгалузевої республіканської акредитаційної 

комісії від 04 лютого та 04 березня 1993 року. 

 

4. Контроль за виконанням ухвали колегії покласти на начальника 

Головного управління акредитації та атестації навчальних закладів Невесенка 

В.І. 

 

 

 

 

Голова колегії 

Міністр освіти України                                                                     П.М.Таланчук 

 



Додаток № 1 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «24» березня 1993р. 

                                                                             Протокол № 10/3 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

04 березня 1993 року                            Протокол № 2 

 

Про підсумки комплексної  

перевірки Старомерчанського 

технікуму ветеринарної медицини 

 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Державної інспекції закладів 

освіти про підсумки комплексної перевірки Старомерчанського технікуму 

ветеринарної медицини Міністерства сільського господарства і 

продовольства України, звернення Харківської обласної державної 

адміністрації комісія  

 

П О С Т А Н О В Л Я Є : 

 

1. Перенести строк ліцензування Старомерчанського технікуму 

ветеринарної медицини на 1994 рік. 

 

2. Контроль за усуненням недоліків, виявлених в роботі 

Старомерчанського технікуму ветеринарної медицини та реалізацію заходів 

Харківської обласної державної адміністрації щодо розвитку його навчально-

матеріальної бази покласти на інспекцію (нач. О.М.Бурлаков). 

 

 

 

 

За  Голову комісії, 

начальник Головного управління                                                                

акредитації та атестації навчальних                                                                

закладів                                            В.І.Невесенко  

 

 



Додаток № 2 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «24» березня 1993р. 

                                                                             Протокол № 10/3 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 04 березня 1993 року                            Протокол № 2 

 

Про підсумки ліцензування та  

атестації вищих навчальних  

закладів 

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.92 

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

освіти України від 20 жовтня 1992 р. №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. Чернівецькому державному університету 

За IV рівнем акредитації: 

                  

01.01 – Математика      90    

01.02 – Прикладна математика      50    

01.04 – Фізика      60 

01.05 – Фізика твердого тіла      25 

01.08 – Хімія      50 

01.09 – Біологія      60    

01.18 – Географія      60    

02.07 – Історія      75    

02.11 – Правознавство      75    

02.17 – Російська мова та література      30    

02.19 – Українська мова та література      120 

Румунська мова та література      10    

02.21 – Філологія      106    

03.05 – Музика      25 

03.07 – Педагогіка і психологія      25    

03.08 – Педагогіка і методика початкового навчання    50    

06.02 – Економіка і управління виробництвом      75    
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06.04 – Фінанси і кредит      25    

06.08 – Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності      50    

06.10 – Міжнародні економічні відносини      25 

19.10 –      75 

20.03 – Мікроелектроніка і напівпровідникові  

прилади      25 

22.01 – Обчислювальні машини, комплекси, системи 

і мережі      25 

23.01 – Радіотехніка      25    

31.01 – Агрохімія і грунтознавство      25 

 

1.2. Харківському інженерно-педагогічному інституту 

За ІІІ рівнем акредитації: 

   Денна Вечірня Заочна 

03. 01 – Професійне навчання, спеціальні і технічні 

дисципліни       375    250 

09.02 – Підземна розробка родовищ корисних  

копалин           25  50 

10.01 – Електричні станції       30 

10.04 – Електропостачання по галузях       75 

10.05 – теплові електричні станції        50    50 

10.07 – Промислова теплоенергетика       50 

11.06 – Ливарне виробництво чорних і кольорових  

металів       25 

12.01 – Технологія машинобудування       75 

12.02 – Металорізальні верстати і інструменти       75 

12.04 – Машини і технологія обробки металів тиском    50 

12.05 – Обладнання і технологія зварювального  

виробництва         50    50 

15.04 – Підйомно-транспортні будівельні, дорожні  

машини і обладнання       50 

17.01 – Гірничі машини і обладнання            50  50 

17.05 – Машини і апарати хімічних виробництв і  

підприємств будівельних матеріалів       120 

21.01 – Автоматика і управління в технічних  

системах       75 

21.03 – Автоматизація технологічних процесів і  

виробництв   50 

21.05 – Електропривід і автоматизація промислових  
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установок і технологічних комплексів   25  75 

25. 01 – Хімічна технологія органічних речовин   50 

25.02 – Хімічна технологія неорганічних речовин   50 

25.08 – Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і 

сілікатних матеріалів    50 

 

2. Визнати атестованими і надати право на видачу державного 

документу про освіту Чернівецький державний університет і Харківський 

інженерно-педагогічний інститут. 

 

3. Контроль за своєчасним виконанням зобов’язань навчальних 

закладів щодо додержання умов, визначених у висновках атестаційної 

експертизи, доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

4. Запропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади до Державного реєстру 

закладів освіти України. 

 

 

 

 

 

За  Голову комісії, 

начальник Головного управління                                                                

акредитації та атестації навчальних                                                                

закладів                                            В.І.Невесенко  

              

 

 

 

 



Додаток № 3 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «24» березня 1993р. 

                                                                             Протокол № 10/3 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

04 лютого 1993 року                              Протокол № 2 

 

Про підсумки атестації    

Харківського художнього  

училища  

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.92  

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

освіти України від 20.10.92 р. №  157, на підставі висновків атестаційної 

експертизи та за поданням Державної інспекції закладів освіти: 

1. Видати Харківському художньому училищу державну ліцензію на 

здійснення освітньої діяльності за статусом коледжа з відповідних 

спеціальностей та ліцензованих обсягів прийому: 

 

спец.  0513 – Театрально-декоративне мистецтво    ─ 12 чол. 

0515 – Живопис         ─ 40чол. 

0516 – Скульптура        ─  6 чол. 

0517 – Художнє оформлення      ─ 30 чол. 

 

2. Визнати Харківське художнє училище атестованим, як вищий 

навчальний заклад І рівня акредитації і надати право на видачу державного 

документа про освіту. 

3. Директору Харківського художнього училища (Г.С.Коробов) до 

01.04.93 р. подати на експертизу кваліфікаційні характеристики, навчальні 

плани і програми з підготовки фахівців за статусом коледжу.  

4. Запропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести Харківське художнє училище до Державного реєстру 

закладів освіти України. 

 

 

 

 

За  Голову комісії,  

начальник Головного управління                                                                

акредитації та атестації навчальних                                                                

закладів                                                                                               В.І.Невесенко  
 



Додаток № 4 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «24» березня 1993р. 

                                                                             Протокол № 10/3 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

04 березня 1993 року                            Протокол № 2 

Про підсумки атестації 

навчальних закладів 

  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.92 

№303 "Про акредитацію вищих навчальних закладів", наказ Міністерства 

освіти України від 20.10.92 №157, на підставі висновків атестаційної 

експертизи та за поданням Державної інспекції закладів освіти:                                                                                                        

1. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 

статусом технікуму (училища) з відповідних спеціальностей і ліцензованих 

обсягів прийому: 

Лебединському педагогічному училищу 

спец.  0307 – Викладання в початкових класах    ─ 180 чол. 

0308 – Дошкільне виховання     ─ 180 чол. 

Стаханівському педагогічному училищу 

спец.  0305 – Музичне виховання      ─ 60 чол. 

0307 – Викладання в початкових класах    ─ 60 чол. 

0308 – Дошкільне виховання     ─ 60 чол. 

Київському медичному училищу 

спец.  0401 – Лікувальна справа      ─ 90 чол. 

0405 – Фармація    ─ 30 чол. 

0408 – Сестринська справа     ─ 180 чол. 

Золотоніському технікуму ветеринарної медицини 

спец.  3108 – Ветеринарія      ─ 100 чол. 

2. Визнати атестованими і надати право на видачу державного або 

визнаного державою документу про освіту І рівня: 

Лебединському педагогічному училищу, 

Стаханівському педагогічному училищу, 

Київському медичному училищу, 

Золотоніському технікуму ветеринарної медицини. 

3. Запропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади до Державного реєстру 

закладів освіти України. 

 

За  Голову комісії,  

начальник Головного управління                                                                

акредитації та атестації навчальних                                                                

закладів                                                                                               В.І.Невесенко  
    

 



Додаток № 5 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «24» березня 1993р. 

                                                                             Протокол № 10/3 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

04 березня 1993 року                            Протокол № 2 

 

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 педагогічному інституту 

за IV рівнем акредитації: 

Математика       ─ 120 

Фізика       ─ 75 

Біологія       ─ 150 

Історія       ─ 100 

Російська мова і література       ─ 100 

Українська мова і література       ─ 200 

Фізична культура       ─ 150 

Декоративно-прикладне мистецтво       ─ 60 

Педагогіка       ─ 120 

Педагогіка і методика початкового навчання    ─ 120 

 

за IІІ рівнем акредитації: 

Музика       ─ 60 

Праця       ─ 25 

Дизайн       ─ 25 

Всього:       ─ 1305 

 

1.2. Харківському державному медичному інституту 

за IV рівнем акредитації: 

Лікувальна справа    ─ 650 

Терапія    ─ 75 
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Реаніматологія    ─ 15 

Неврологія    ─ 5 

Психіатрія    ─ 5 

Інфекційні хвороби    ─ 10 

Фтізіатрія    ─ 5 

Дерматологія, венерологія    ─ 5 

Лабораторна діагностика, променева терапія   ─ 15 

Паталогічна анатомія    ─ 5 

Лікувальна фізкультура. Спортивна медицина   ─ 5 

Хірургія    ─ 50 

Анастезіологія і реаніматологія  хірургічна   ─ 20 

Травматологія і реанімаційна ортопедія   ─ 5 

Ортопедія    ─ 20 

Урологія    ─ 5 

Офтальмологія    ─ 10 

Отолярінгологія    ─ 10 

Нейрохірургія    ─ 10 

Акушерство і гінекологія    ─ 50 

Анастезіологія і реаніматологія в  

акушерстві і гінекології    ─ 10 

Педіатрія    ─ 60 

Дитячі інфекційні хвороби    ─ 10 

Дитяча неврологія    ─ 5 

Дитяча психіатрія    ─ 5 

Дитяча анастезіологія і реаніматологія   ─ 20 

Дитяча хірургія    ─ 20 

Загальна гігієна    ─ 10 

Гігієна праці    ─ 10 

Гігієна комунальна    ─ 10 

Гігієна харчування    ─ 10 

Гігієна дітей та підлітків    ─ 10 

Гігієна радіаційна    ─ 10 

Епідеміологія    ─ 10 

Лабораторна діагностика    ─ 10 

Профілактична патологія    ─ 10 

Гігієна інфекційних захворювань    ─ 10 

Стоматологія    ─ 180 

Терапевтична стоматологія    ─ 60 

Хірургічна стоматологія    ─ 10 

Ортопедична стоматологія    ─ 20 

Дитяча стоматологія    ─ 10 

Ортодонтія    ─ 10 

 

Корекція ліцензованого обсягу прийому в інтернатуру по  

спеціальностям може здійснюватись на основі заявок Міністерства охорони 

здоров’я та обласних відділів охорони здоров’я місцевих органів управління. 
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1.3. Харківському інженерно-будівельному інституту 

за IV рівнем акредитації: 

Машини і апарати хімічних виробництв 

та підприємств будівельних матеріалів     ─ 50 

Промислове та цивільне будівництво     ─ 250 

Виробництво промислових виробів та  

конструкцій       ─ 50 

Теплогазопостачання, вентиляція і охорона  

повітряного басейну       ─ 100 

Водопостачання, каналізація, раціональне 

використання і охорона водних ресурсів     ─ 50 

 

за IІІ рівнем акредитації: 

Архітектура       ─ 50 

Пожежна безпека       ─ 200 

Всього:       ─ 750 

 

1.4. Вінницькому спеціальному факультету Київського торговельно-

економічного інституту 

за IІІ рівнем акредитації: 

Бухгалтерський облік і аудит       ─ 180 

 

1.5. Філіалу Міжнародного Християнського університету (м. Відень) 

при Київському державному економічному університеті 

за IІІ рівнем акредитації: 

Економіка і управління виробництвом    ─ 50 

Економічна інформатика і АСУ       ─ 50 

Всього:       ─ 100 

 

1.6. Київському медичному інституту української асоціації народної 

медицини                                                 

за IІІ рівнем акредитації: 

Лікувальна справа       ─ 150 

Стоматологія       ─ 50 

Терапія       ─ 30 

Хірургія       ─ 30 

Педіатрія       ─ 30 

Акушерство і гінекологія       ─ 30 

Терапевтична стоматологія       ─ 30 

Хірургічна стоматологія       ─ 30 

Ортопедична стоматологія       ─ 30  

Народна медицина       ─ 50 

Оториноларингологія       ─ 30 

 

за І рівнем акредитації: 

Сестринська справа       ─ 225 
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(з правом підготовки іноземних громадян) 

Корекція ліцензованого обсягу прийому в інтернатуру по  

спеціальностям може здійснюватись на основі заявок Міністерства охорони 

здоров’я та обласних відділів охорони здоров’я місцевих органів управління. 

 

1.7. Харківському інституту управління та інформатики                                                

за IІІ рівнем акредитації: 

Інформаційні системи в економіці       ─ 25 

Економіка управління виробництвом     ─ 25 
Всього:       ─ 50 

 

1.8. Чернігівському інституту регіональної економіки і управління                                                

за IІІ рівнем акредитації: 

Організація виробництва       ─ 75 

Бухгалтерський облік і аудит       ─ 75 

Всього:       ─ 150 

 

2. Підтримати клопотання Київської обласної Державної адміністрації 

з урахуванням згоди Київського державного педагогічного інституту про 

створення на базі його Переяслав-Хмельницького філіалу самостійного 

Переяслав-Хмельницького педагогічного інституту. 

Встановити строки реалізації зауважень, які висловлені у 

висновках акредитаційної експертизи філіалу, до 01 червня 1993 року. 

Просити колегію Міністерства освіти України вийти з пропозицією 

до Кабінету Міністрів України щодо зміни статусу та назви зазначеного 

закладу. 

Після виходу відповідної постанови Кабінету Міністрів України та 

підготовки даним закладом необхідних документів і матеріалів доручити 

провести його ліцензування Головному управлінню акредитації закладів 

освіти. 

 

3. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади, які пройшли 

ліцензування, до Державного реєстру закладів освіти України. 

 

4. Контроль за своєчасним виконанням зобов’язань навчальних 

закладів щодо додержання умов, визначених у висновках ліцензованої 

експертизи, доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти.  

 

 

 

 

За Голову 

Міжгалузевої акредитаційної комісії,  

начальник Головного управління  

акредитації закладів освіти             В.І.Невесенко 



Додаток № 6 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «24» березня 1993р. 

                                                                             Протокол № 10/3 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА РЕСПУБЛІКАНСЬКА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

04 березня 1993 року                            Протокол № 2 

 

м. Київ 

 

Про підсумки ліцензування 

навчальних закладів на право  

здійснення діяльності за 

статусом коледжу 

 

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 (спеціальностей) підготовки і ліцензованих 

обсягів прийому: 

Бердянському машинобудівному коледжу 

             спец.  1201 – “Обробка матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях”      ─ 90 чол. 

1707 – “Технічне обслуговування та  

 ремонт обладнання підприємств 

 машинобудування”      ─ 90 чол. 

2102 – “Технічне обслуговування верстатів з  

 програмним управлінням і  

 робототехнічних комплексів”    ─ 60 чол. 

 

Дніпропетровському політехнічному коледжу 

             спец.  1712 – “Технічне обслуговування та ремонт 

обладнання підприємств хімічної та  

нафтопереробної промисловості”   ─ 90 чол. 

2203 – “Експлуатація автоматизованих систем”  ─ 60 чол. 

2501 – “Технологія органічних речовин та 

високомолекулярних сполучень”  ─ 60 чол. 

2506 – “Виробництво виробів та покрить з 

полімерних матеріалів”      ─ 60 чол. 

3306 – “Аналітичний контроль якості хімічних 

продуктів”      ─ 60 чол. 
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Дніпропетровському радіоприладобудівному коледжу 

             спец.  2301 – “Радіоприладобудування”     ─ 120 чол. 

 

Львівському медичному коледжу 

             спец.  0403 – “Медикопрофілактична справа”   ─ 60 чол. 

0406 – “Ортопедична стоматологія”     ─ 60 чол. 

0407 – “Лабораторна діагностика”   ─ 60 чол. 

0408 – “Сестринська справа”     ─ 120 чол. 

 

Первомайський політехнічний коледж 

             спец.  1201 – “Обробка матеріалів на верстатах  

та автоматичних лініях”     ─ 60 чол. 

1501 – “Двигуни внутрішнього згорання”    ─ 60 чол. 

1504 – “Технічне обслуговування і ремонт 

автомобілів та двигунів”    ─ 60 чол. 

 

2. Видати державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за 

статусом коледжу за умови реалізації у терміни, погоджені з Головним 

управлінням акредитації закладів освіти, зауважень та пропозицій, 

визначених в матеріалах ліцензованої експертизи 

Запорізькому торговому коледжу 

             спец.  0102 – “Бухгалтерський облік, контроль та 

аналіз господарської діяльності”  ─ 30 чол. 

3201 – “Організація торгівлі і товарознавство 

 продовольчих товарів”      ─ 90 чол. 

3202 – “Організація торгівлі і товарознавство  

 програмним управлінням і  

 непродовольчих товарів ”    ─ 30 чол. 

 

Новокаховському агротехнічному коледжу 

             спец.  3110 – “Гідромеліорація”      ─ 60 чол. 

3113 – “Механізація сільського господарства” ─ 90 чол. 

3114 – “Електрифікація та автоматизація   

сільського господарства”    ─ 60 чол. 

 

2.1. Контроль за своєчасним виконанням зобов’язань навчальних 

закладів, щодо додержання умов, визначених у висновках ліцензійної 

експертизи, доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

3. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади до Державного реєстру  

закладів освіти України. 

 

4. Відмовити у видачі ліцензії на право здійснення освітньої 

діяльності за статусом коледжу як таким, що не виконали прийняті 

зобов’язання щодо умов ліцензування та погодитись з пропозицією 

Головного управління акредитації закладів освіти про повернення  
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попереднього статусу 

 

Мелітопольському автомоторному технікуму 

Комсомольському політехнічному технікуму 

Криворізькому гірничому технікуму 

Криворізькому автотранспортному технікуму 

Харцизькому металургійному технікуму 

Маріупольському металургійному технікуму 

Маріупольському індустріальному технікуму 

Марганецькому гірничому технікуму 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

За  Голову комісії,  

Начальник Головного управління                                                                

акредитації та атестації навчальних                                                                

закладів                                                                                               В.І.Невесенко  

 

 


