
Р І Ш Е Н Н Я  

 

КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ УКРАЇНИ 

«23» червня  1993 р.                                              Протокол №1 3/2 

 

 

Про затвердження рішень     МАК 

Міжгалузевої акредитаційної    від 20.05.93 р. та 17.06.93 р. 

комісії       Протокол № 4 та 5 

 

Розглянувши та обговоривши матеріали засідання Міжгалузевої 

акредитаційної комісії від 20 травня та 17-18 червня 1993 року і пропозиції 

Головного управління акредитації закладів освіти, колегія у х в а л ю є : 

 

1. Затвердити рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії щодо 

ліцензування та атестації вищих навчальних закладів (додаються). 

 

2. Вважати акредитованими у повному обсязі такі вищі навчальні 

заклади: 

 

Дніпропетровський гірничий інститут 

Дніпропетровський металургійний інститут 

Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут 

Донбаський гірничо-металургійний інститут 

Донецький політехнічний інститут 

Київський державний університет 

Київський державний інститут фізичної культури 

Київський державний педагогічний інститут 

Київський інженерно-будівельний інститут 

Київський технологічний інститут легкої промисловості 

Київський технологічний інститут харчової промисловості 

Львівський політехнічний інститут 

Львівський лісотехнічний інститут 

Одеський електротехнічний інститут зв’язку 

Одеський інститут народного господарства 

Одеський політехнічний інститут 

Харківський автомобільно-дорожний інститут 

Харківський інститут радіоелектроніки 

Харківський інститут механізації і електрифікації  

сільського господарства 

Український державний медичний університет 

Українську юридичну академію 

Чернівецький державний університет 

Харківський державний медичний інститут 

Харківський державний педагогічний інститут 
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Надати зазначеним вищим навчальним закладам автономію згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 1992 року № 303 у 

вирішенні таких 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 

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. 

  

3. Погодитись з пропозицією Міжгалузевої акредитаційної комісії 

щодо зміни статусу та назви таких закладів освіти: 

 

Київський державний     Київський університет 

університет ім. Т.Г. Шевченка   імені Тараса Шевченка 

 

Одеський інститут     Одеський економічний 

народного господарства    університет 

 

Одеський електротехнічний    Державна академія 

інститут зв’язку      зв’язку України 

 

Київський технологічний    Український університет 

інститут харчової промисловості   харчових технологій 

 

Дніпропетровський хіміко-    Український хіміко- 

технологічний інститут   технологічний  

   університет 

 

Київський державний     Український педагогічний 

педагогічний інститут     університет 

 

Львівський політехнічний    Університет 

інститут       “Львівська політехніка” 

Львівський лісотехнічний     Український лісотехнічний 

інститут        університет     

Сумський фізико-технологічний   Сумський державний 

інститут       університет 



 

 

Макіївський інженерно-    Донбаський інженерно- 

будівельний інститут     будівельний інститут 

 

Українська юридична     Українська державна 

академія       юридична академія 

 

Житомирський філіал   Житомирський  

Київського політехнічного     інженерно-   

інституту        технологічний інститут 

 

4. Відкласти ліцензування нової спеціальності “Правознавство” у 

Миколаївському кораблебудівному інституту до отримання пропозицій з 

цього питання від відповідної науково-методичної комісії міністерства. 

 

5. Головному управлінню акредитації закладів освіти (Невесенко В.І.): 

 

5.1. У місячний термін підготувати проекти постанов Кабінету 

Міністрів України про зміну статусу та назви зазначених у п.2 цієї ухвали 

навчальних закладів. 

 

5.2. Внести до Державного реєстру закладів освіти України вищі 

навчальні заклади за статусом, назвами та ліцензованим обсягом підготовки, 

визначеними рішеннями Міжгалузевої акредитаційної комісії від 20 травня та 

17-18 червня 1993 року. 

 

6. Контроль за виконанням ухвали колегії покласти на начальника 

Головного управління акредитації закладів освіти Невесенка В.І. 

 

 

 

 

 

За Голову колегії 

Перший заступник 

Міністра освіти України      А.Г. Погрібний 
 



Додаток № 1 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «23» червня 1993р. 

                                                                             Протокол №13/2 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

20 травня 1993 року       Протокол № 4 

 

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 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. Одеському інституту народного господарства 

ІV рівень акредитації 

 

Економіка та управління виробництвом     25 

Економічне та соціальне планування    75 

Фінанси та кредит       200 

Економіка та соціологія праці     75 

Статистика         25 

Бухоблік, контроль та аналіз господарської  

діяльності         225 

Економіка і управління в торгівлі і  

громадському харчуванні       50 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Міжнародні економічні відносини     25 

Всього:         700 

 

1.2. Київському технологічному інституту легкої промисловості 

ІV рівень акредитації 
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Економіка і управління текстильною і легкою  

промисловістю         60 

Організація виробництва      90 

Машини і апарати текстильної, легкої промисловості  

та побутового обслуговування     90 

Автоматизація технологічних процесів і виробництв  90 

Технологія переробки пластмас і еластомерів   60 

Технологія тканин і трикотажу     50 

Технологія і конструювання швейних виробів   140 

Технологія шкіри та хутра      60 

Технологія та конструювання виробів із шкіри   90 

Художнє моделювання       20 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Електромеханіка        50 

Промислова електроніка      50 

Системи автоматизованого проектування   30 

Всього:         880 

 

1.3. Одеському електротехнічному інституту зв’язку 

ІV рівень акредитації 

 

Автоматизований електрозв’язок     225 

Багатоканальний електрозв’язок     175 

Радіозв’язок, радіомовлення та телебачення   115 

Організація виробництва      60 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Автоматизація технологічних процесів і виробництв  60 

Всього:         635 

 

1.4. Харківському інституту інженерів міського господарства 

ІV рівень акредитації 

 

Економіка і управління в будівництві    150 

Економіка і управління в побутовому та 

житлово-комунальному обслуговуванню і  

міському господарстві       50 

Електропостачання       75 

Світлотехніка і джерела світла     50 

Електричний транспорт      150 

Архітектура        40 

Промислове і цивільне виробництва    50 
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Комунальне будівництво і господарство    100 

Водопостачання, каналізація, раціональне  

використання і охорона водних ресурсів    75 

Охорона навколишнього середовища і раціональне 

використання природних ресурсів     25 

 

ІІІ рівень акредитації 

 

Готельне господарство та туризм     25 

Економіка і управління в соціальній сфері   25 

Теплогазопостачання та вентиляція    25 

Всього:         840 

 

1.5. Житомирському філіалу Київського політехнічного інституту 

ІІІ рівень акредитації 

 

Організація виробництва      60 

Технологія машинобудування     30 

Металорізальні верстати та інструменти    30 

Радіотехніка        60 

Програмне забезпечення обчислювальної техніки і 

автоматизованих системах      60 

Автоматика й управління в технічних системах  30 

Автоматизація технологічних процесів і виробництв  30 

Всього:         300 

 

1.6. Національній академії управління (м. Київ) 

ІІІ рівень акредитації 

 

Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності 

Економіка та соціологія праці 

Економічна інформатика і АСУ 

Організація виробництва 

Економіка і управління в соціально-культурній сфері 

Міжнародні економічні відносини 

Всього:         340 

 

1.7. Донецькому відкритому університету 

ІІІ рівень акредитації 

 

Педагогіка і психологія (дошкільна) 

Педагогіка і методика початкового навчання 

Психологія. Практична психологія 

Російська мова і література 

Українська мова і література 
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Іноземна мова (китайська) 

Іноземна мова (англійська) 

Історія 

Економіка та управління виробництвом 

Журналістика 

Правознавство 

Бібліотечна справа 

Бухгалтерський облік 

Фізика 

Хімія 

Біологія 

Географія. Українознавство 

Всього:         340 

 

1.8. Тернопільському експериментальному інституту педагогічної 

освіти 

ІІІ рівень акредитації 

 

Психологія         60 

Іноземна мова (англійська)      30 

Іноземна мова (німецька)      30 

Іноземна мова (польська)      30 

Прикладна лінгвістика       40 

Всього:         190 

 

1.10. Київському бізнес-коледжу 

ІІ рівень акредитації 

 

Організація виробництва      40 

Економічна інформатика і АСУ     40 

Всього:         80 

 

2. Змінити за висновками експертизи і за погодженням з закладом і 

місцевою Державною адміністрацією статус і назву Одеського відкритого 

університету на Одеський інститут підприємництва та права і видати йому 

разом з його Хмельницьким філіалом державну ліцензію на здійснення 

освітньої діяльності з напрямків (спеціальностей), рівнів акредитації 

ліцензованих обсягів прийому (чоловік): 

 

2.1. Одеському інституту підприємництва та права 

ІІІ рівень акредитації 

 

Правознавство        75 

Економіка та управління виробництвом    75 

Іноземна мова        75 
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Україністіка (післядипломна освіта)    25 

Всього:         250 

 

2.2. Хмельницькому філіалу Одеського інституту підприємництва 

та права 

ІІІ рівень акредитації 

 

Правознавство        75 

Економіка та управління виробництвом    75 

Всього:         150 

 

3. Пропонувати колегії Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і внести вищезазначені навчальні заклади, які пройшли 

ліцензування, до Державного реєстру закладів освіти України. 

 

4. Вважати Київський технологічний інститут легкої промисловості 

атестованим вищим навчальним закладом. 

 

5. Підтвердити атестацію слідуючих вищих навчальних закладів: 

 

Одеського інституту народного господарства, 

Харківського інституту інженерів міського господарства, 

Одеського електротехнічного інституту зв’язку. 

 

6. Контроль за своєчасним виконанням забов’язань навчальних 

закладів щодо додержання умов, визначених у висновках експертизи, 

доручити Головному управлінню акредитації закладів освіти. 

 

7. Погодитись з рішенням Рад вищих навчальних закладів та 

пропозиціями місцевих органів Державної адміністрації, галузевих 

міністерств і відомств, з урахуванням матеріалів експертизи щодо зміни 

статусу і назви вищих навчальних закладів: 

 

Одеський інститут народного   Одеський економічний 

господарства      університет 

 

Київський технологічний інститут   Українська державна академія 

легкої промисловості     легкої промисловості 

 

Одеський електротехнічний    Державна академія зв’язку 

інституту зв’язку      України 

 

Житомирському філіалу Київського  Житомирський інженерно- 

політехнічного інституту    технологічний інститут 
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Просити колегію Міністерства освіти України затвердити дане 

рішення і подати до Кабінету Міністрів України необхідні документи щодо 

зміни статусу та назви зазначених закладів. 

 

 

За Голову 

Міжгалузевої акредитаційної комісії, 

Начальник Головного управління 

акредитації закладів освіти      В.І. Невесенко 



Додаток № 2 

                                                                             до рішення колегії 

                                                                             Міносвіти України 

                                                                             від «23» червня 1993р. 

                                                                             Протокол №13/2 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ 

МІЖГАЛУЗЕВА АКРЕДИТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

Пр. № 4               від 20 травня 1993 р. 

 

м. Київ 

 

Про підсумки ліцензування 

навчальних закладів на право 

здійснення освітньої діяльності 

за І та ІІ рівнем акредитації 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 

1992р. № 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 ІІ 

рівнем акредитації з напрямків (спеціальностей) підготовки і ліцензованими 

обсягами прийому: 

 

Буковинському фінансово-економічному коледжу (на базі 

Чернівецького фінансового технікуму) 

0104 Фінанси         150 чол. 

0107 Страхова справа      25 чол. 

 

Горлівському машинобудівному коледжу 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та  

автоматичних лінія      90 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з  

програмним управлінням та робототехнічних  

комплексів       90 чол. 

 

Київському коледжу зв’язку 

2109 Автоматизація і механізація підприємств  

зв’язку        25 чол. 

2305 Автоматичний електрозв’язок    50 чол. 

2306 Багатоканальний електрозв’язок    50 чол. 
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2307 Радіозв’язок, радіомовлення і телебачення  50 чол. 

2312 Поштовий зв’язок      25 чол. 

 

Краматорському машинобудівному коледжу 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях     120 чол. 

 

Кримському агропромисловому коледжу (на базі Кримського 

радгоспу-технікуму дослідної станції садівництва та виноградарства) 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     125 чол. 

3102 Агрономія       50 чол. 

3104 Захист рослин       50 чол. 

3118 Організація і технологія ведення фермерського 

господарства       50 чол. 

 

Свалявському технічному коледжу (на базі Свалявського 

політехнічного технікуму) 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

господарства       60 чол. 

1705 Експлуатація і ремонт обладнання харчових 

виробництв       60 чол. 

1804 Монтаж та експлуатація електрообладнання 

підприємств і цивільних споруд   60 чол. 

2704 Технологія виноробства     60 чол. 

2707 Технологія консервування     60 чол. 

 

Харківському машинобудівному коледжу 

0101 Економіка і планування в галузях народного 

господарства       30 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях     60 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  60 чол. 

1211 Гідравлічні машини, гідропривод 

та гідропневмоавтоматика    30 чол. 

1602 Турбінобудування      30 чол. 

 

2. Видати Державну ліцензію на здійснення освітньої діяльності за І 

рівнем акредитації 

 

2.1. За поданням комісії попередньої ліцензійної експертизи Мінтрансу 

України 

 

Дніпропетровському технікуму залізничного транспорту 

1004 Електропостачання      60 чол. 
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1713 Технічне обслуговування, ремонт і  

експлуатація тягового рухомого складу  60 чол. 

1713 Технічне обслуговування, ремонт і  

експлуатація вагонів і рефрижераторного  

рухомого складу      60 чол. 

2207 Технічне обслуговування та ремонт  

АСУ рухом на залізничному транспорті  30 чол. 

2402 Організація перевезень і управління рухом на  

залізничному транспорті     60 чол. 

 

Дніпропетровському медичному училищу Придніпровської залізниці 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      60 чол. 

 

Запорізькому медичному училищу Придніпровської залізниці 

0405 Фармація       30 чол. 

0408 Сестринська справа      90 чол. 

 

Київському автотранспортному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

1504 Технічне обслуговування і ремонт  

автомобілів та двигунів     60 чол. 

 

Медичному училищу станції Красний Лиман Донецької залізниці 

0401 Лікувальна справа      30 чол. 

0403 Гігієна, санітарія та епідеміологія    30 чол. 

0406 Стоматологія ортопедична    30 чол. 

0408 Сестринська справа      60 чол. 

 

Львівському технікуму залізничного транспорту 

1713 Технічне обслуговування, ремонт і 

експлуатація тягового рухомого складу   60 чол. 

 2207 Технічне обслуговування і ремонт АСУ 

рухом на залізничному транспорті    30 чол. 

2402 Організація перевезень і управління рухом 

на залізничному транспорті    60 чол. 

 

Львівському медичному училищу Львівської залізниці 

0408 Сестринська справа      120 чол. 

 

Миколаївському технікуму залізничного транспорту 

0108 Організація комерційної діяльності   60 чол. 

1704 Експлуатація та ремонт підйомно- 

транспортних, будівельних, шляхових машин  
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і устаткування      30 чол. 

2105 Експлуатація засобів механізації та 

автоматизації перевантажувальних робіт  60 чол. 

2207 Технічне обслуговування та ремонт 

АСУ рухом на залізничному транспорті  60 чол. 

2914 Технічне обслуговування та ремонт  

залізничних колій      60 чол. 

 

Сімферопольському технікуму залізничного транспорту 

1704 Експлуатація та ремонт підйомно- 

транспортних,  будівельних, шляхових  

машин і устаткування     60 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будинків  

і споруд        60 чол. 

2914 Технічне обслуговування і ремонт  

залізничної колії      60 чол. 

 

Харківському технікуму залізничного транспорту 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 

господарської діяльності     30 чол. 

1004 Електропостачання      60 чол. 

1713 Технічне обслуговування, ремонт і  

експлуатація тягового рухомого складу  30 чол. 

2207 Технічне обслуговування та ремонт  

АСУ рухом на залізничному транспорті  30 чол. 

2402 Організація перевезень і управління  

рухом на залізничному транспорті   60 чол. 

 

Харківському медичному училищу Південної залізниці 

0402 Акушерська справа      30 чол. 

0408 Сестринська справа      120 чол. 

 

Чернівецькому технікуму залізничного транспорту 

1713 Технічне обслуговування, ремонт і  

експлуатація вагонів і рефрижераторного  

рухомого складу      60 чол. 

2914.02 Технічне обслуговування, ремонт  

залізничних колій і промислове будівництво 60 чол. 

 

2.2. За висновками експертних комісій відділу Головного управління 

акредитації закладів освіти 

 

Барському автомобільно-дорожньому технікуму 

1504 Технічне обслуговування, ремонт  

автомобілів і двигунів     60 чол. 
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1704 Експлуатація і ремонт підйомно- 

транспортних, будівельних, шляхових 

машин і обладнання     60 чол. 

2910 Будівництво, експлуатація, ремонт 

автомобільних шляхів та аеродромів   60 чол. 

 

Барському педагогічному училищу 

0305 Музичне виховання      25 чол. 

0306 Викладання образотворчого мистецтва та 

художньої праці      25 чол. 

0307 Викладання в початкових класах   75 чол. 

0308 Дошкільне виховання     100 чол. 

 

Вінницькому педагогічному училищу 

0307 Викладання в початкових класах   200 чол. 

0308 Дошкільне виховання     190 чол. 

 

Вінницькому технікуму громадського харчування 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

0108 Комерційна діяльність     100 чол. 

3201 Організація торгівлі і товарознавство 

продовольчих товарів     30 чол. 

3205 Технологія приготування їжі і організація 

громадського харчування     60 чол. 

 

Дніпропетровському технікуму ракетно-космічного машинобудування 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     55 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

автоматизованих лініях     60 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  55 чол. 

1305 Двигуни літальних апаратів    85 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування  

підприємств і цивільних споруд   60 чол. 

2102 Технічне обслуговування верстатів з  

програмним управлінням та робототехнічних  

комплексів       60 чол. 

2201 Виробництво електронно-обчислювальної  

техніки        30 чол. 

2204 Програмування для ЕОМ і автоматичних  

систем        30 чол. 

 

Докучаєвському торговому технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз 
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господарської діяльності     60 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   90 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     90 чол. 

 

Донецькому гірничому технікуму 

0206 Діловодство та архівознавство    60 чол. 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 

родовищ корисних копалин    250 чол. 

2104 Експлуатація і ремонт гірничого  

електромеханічного обладнання і  

автоматичних пристроїв     250 чол. 

 

Донецькому індустріальному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

0903 Збагачення корисних копалин    75 чол. 

1504 Технічне обслуговування та ремонт  

автомобілів і двигунів     60 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

електромеханічного обладнання і  

автоматичних пристроїв     60 чол. 

 

Донецькому індустріально-педагогічному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

1205 Технологія зварювального виробництва  90 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

електромеханічного обладнання і  

автоматичних пристроїв     60 чол. 

 

Донецькому заочному хіміко-технологічному технікуму 

0101 Економіка і планування в галузях 

народного господарства     60 чол. 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та  

аналіз господарської діяльності    80 чол. 

1712 Технічне обслуговування підприємств 

хімічної промисловості     40 чол. 

2202 Монтаж і налагодження автоматизованих  

систем        40 чол. 

2502 Хімічна технологія неорганічних речовин  40 чол. 

2506 Виробництво виробів та покрить із полімерних 

матеріалів       40 чол. 

3306 Аналітичний контроль якості хімічних 

сполук        60 чол. 
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Донецькому технікуму промислової автоматики 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 

родовищ корисних копалин    76 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

електромеханічного обладнання і  

автоматичних пристроїв     210 чол. 

2201 Виробництво електронно-обчислювальної 

техніки        75 чол. 

2305 Автоматичний електрозв’язок    150 чол. 

 

Київському будівельному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     25 чол. 

2602 Технологія деревообробки     60 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будівель та  

споруд        150 чол. 

2906 Виробництво будівельних виробів і 

залізобетонних конструкцій    60 чол. 

2908 Монтаж і технічне обслуговування внутрішніх 

санітарно-технічних систем і вентиляцій  30 чол. 

 

Київському будівельному технікуму транспортного будівництва 

1704 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, 

будівельних, шляхових машин і устаткування 90 чол. 

2905 Будівництво тунелів і метрополітенів   80 чол. 

2909 Будівництво залізниць     80 чол. 

2911 Будівництво мостів та інших штучних споруд 90 чол. 

 

Київському технікуму радіоелектронного приладобудування 

0108 Комерційна діяльності     60 чол. 

2201 Виробництво електронно-обчислювальної 

техніки        120 чол. 

2301 Радіоапаратобудування     120 чол. 

 

Київському оптико-механічному технікуму 

0101 Економіка і планування в галузях  

народного господарства     50 чол. 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і 

автоматичних лініях     25 чол. 

1202 Технічне обслуговування верстатів з  

програмним управлінням і робототехнічних 

комплексів       50 чол. 

1910 Виробництво оптичних приладів   50 чол. 

 

Костянтинівському індустріальному технікуму 
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0101 Економіка та планування в народному 

господарстві       30 чол. 

1706 Експлуатація обладнання підприємств  

будівельних матеріалів     75 чол. 

1804 Монтаж, експлуатація електрообладнання 

підприємств та цивільних будівель   50 чол. 

2508 Технологія силікатних та тугоплавких 

неметалічних матеріалів та виробів   75 чол. 

3204 Товарознавство, організація матеріально- 

технічного забезпечення та збуту   30 чол. 

 

Мукачівському педагогічному училищу 

0305 Музичне виховання      25 чол. 

0307 Викладання в початкових класах   100 чол. 

0308 Дошкільне виховання     75 чол. 

 

Новокаховському гідромеліоритному технікуму-коледжу 

0201 Правознавство       50 чол. 

 

Одеському морехідному училищу технічного флоту 

1403 Експлуатація суднових енергетичних  

установок       90 чол. 

2409 Морське судноводіння     90 чол. 

2904 Гідротехнічне будівництво    90 чол. 

 

Одеському комерційному технікуму (на базі технікуму торгівлі і 

громадського харчування) 

3202 Організація торгівлі і товарознавство 

непродовольчих товарів     30 чол. 

3205 Технологія приготування їжі і організація 

громадського харчування     75 чол. 

 

Сімферопольському автотранспортному технікуму 

1504 Технічне обслуговування та ремонт  

автомобілів і двигунів     150 чол. 

2401 Організація перевезень та управління 

рухом на автомобільному транспорті   90 чол. 

 

Сімферопольському технікуму харчової промисловості 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності     75 чол. 

1705 Експлуатація і ремонт устаткування  

харчових виробництв      50 чол. 

2704 Технологія виноробства     30 чол. 

2707 Технологія консервування     100 чол. 
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Торезькому гірничому технікуму 

0601 Охорона навколишнього середовища і 

раціональне використання природних  

ресурсів       30 чол. 

0902 Технологія відкритої та підземної розробки 

родовищ корисних копалин    120 чол. 

2104 Експлуатація та ремонт гірничого  

електромеханічного  устаткування і  

автоматичного обладнання     90 чол. 

 

Харківському автотранспортному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль і аналіз  

господарської діяльності на автомобільному 

транспорті        100 чол. 

1504 Технічне обслуговування  

автомобілів та двигунів     175 чол. 

2401 Організація перевезень та управління  

рухом на автомобільному транспорті    125 чол. 

 

Харківському автомобільно-шляховому технікуму 

0201 Правознавство       60 чол. 

1704 Експлуатація і ремонт підйомно- 

транспортних, будівельних, шляхових  

машин і устаткування     120 чол. 

2910 Будівництво, експлуатація і ремонт 

автомобільних шляхів та аеродромів   60 чол. 

2911 Будівництво мостів та інших штучних споруд 60 чол. 

 

Харківському технікуму торгівлі та громадського харчування 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     50 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   100 чол. 

0110 Менеджмент       100 чол. 

3205 Технологія приготування їжі та організація 

громадського харчування     100 чол. 

 

Ужгородському вечірньому технікуму електронних приладів 

1201 Обробка матеріалів на верстатах та 

автоматичних лініях     60 чол. 

2301 Радіоприладобудування     90 чол. 

 

Ужгородському комерційному технікуму 

0102 Бухгалтерський облік, контроль та аналіз  

господарської діяльності     60 чол. 

0108 Організація комерційної діяльності   50 чол. 
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3205 Технологія приготування їжі і організація 

громадського харчування     50 чол. 

 

Чернівецькому індустріальному технікуму 

1706 Експлуатація і ремонт устаткування  

підприємств будівельних матеріалів   60 чол. 

1804 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд   60 чол. 

2203 Експлуатація автоматизованих систем   60 чол. 

2508 Технологія селікатних та тугоплавких 

неметалевих матеріалів і виробів   60 чол. 

 

Чернівецькому політехнічному технікуму 

1201 Обробка матеріалів на верстатах і   

автоматичних лініях      75 чол. 

2301 Радіоприладобудування      75 чол. 

2903 Будівництво та експлуатація будівель   

і споруд        75 чол. 

 

 

За Голову Комісії 

Заступник Міністра освіти України     В. П. Гондюл 

 


